
: / 
/ 

0 0 / 
1 

₪ 
 ו

6 2 

8 

 0 ו

 ה

 ₪ אלל
 עלול

/- 

= 
0 
 ג" 0 ל 0 0 4 4

/ 0 / /
 00 

0 
 ג

5 
% 

) 

 בל

% 
0 

. .. 
00 .- 

4 

7 
0 / 0 0% 

; 0 // 
/ 

0 

 0 ל 0 0
0 
 ו (-

0 
0 

0 % 

 א
, / 2 

0 0 
/ | / 

0 
/-. 2 ; 

0 0 

. 
 ל 0 -/

,%( 

 ליל
 ה

/ 6 
 ל

6 

- 

; 0
 

5% 

= 6% 

 יצמבכש ְ

 לר לב . כ

/ , / 
/- 

0 

| 0 

2 |. 

0 

2 
ָ / 7 

0 
0 0 

0 2% 0 
/ 

// . 0 0 

/ 0 

₪ 2 2 

, 
)' 

0 .)
- 6%

 

0 0 6 
0 

0% 
4 0 / 

, 0 5 0 0 2 / 0 
0 0 4 6% 
 / ו 0%

0 

0 / 0 , 0 
0 

 ו ם 2
/ 0 / , . 0 
0 4 -/ 6 / / 

 0 / 0% ל ל

( 0 0 | 
/ 
0 

0% 0 

0 

 ל

0 
0 

- / / 22 

0% 
 בל

 כ

6 

0 
 7 / 0 4 0 0 . 0 / 7 / 0% ו / 0 / % 0 0

0 0 / / 0 

60 1% 6 90 0% 1 0 

 ו

/ 

0 

0 / / 

0 0 0 / 
 ל

0% % 
/ - 

7 
/ 

/ 
- 

/ 

02 

8 % 

0 
/ 0 0 
 ו



 ו ו
/ 
 ו
 ו
/ 
/ 







 81% | ,םישעמו תובשחמ

 צא /

1 

 א אוז

 אאא

 אאא

 אאאש

 אא

 אאא\דז

1 

 ג א1א

1 

 ג

 זז
 צה

 ו

 גש

1 
 א

 א

 א[זא

7 

 יי.

 4 א" ךרכ) גיפרת .יחלשה,

 2 יי ךרכ) ה"ס -ז"סרת "

 (ז"ט ךוכנ זיכרת ,

9% % . . . . . . . 

 ('כ ךרכ) טיסרת .

 (א"'כ ךרכ) לע טיסת

 בכ ךרכו עירו

 (ג'כ ךרכ) / 9

 ו
 ל



.. 4 
+ 2 2 5 5 

6 4% . : 

 4 ד -
 + <> 2 ו -

 01% ר
2 9 -- . 

- - 

 ןפות

 . רגזולק ךפוי ריד תאמ ,'רפוסהו םדאה, יקסניוול ,ל ,א = = =
 1 םישעמו תובשחמ = 0
 | ו " , 1 2 2

| 
. 

0 
, 
, 
. 
| 

 . יד ךרכ) 'ט ח'נרת

 ('ה ךרכ) שגרת

 . 6 ךרכ) 'ג- ב'סרת

 0% וכ זינרת ,'חלשה

 ('ב ךרכ) .

 ('ג ךרכ) חינרת

 . 6 ךרכ) יפ-טינדת

 ('1 ךרכ) איסרת

 ('ט ךרכ) :ביסדת

. 

 " יה . + 4 1:2

 2 יש לש אושא 6 20 28 52 לג ו

106 
 נגג
117 
1%5 
130 
17 
17 
15 
15 
15 
1416 
188 
10 





 .םישעמו תובשהחמ

 וליפא + תונורחאה תוערפה לבא . . .םיללפתמ , הינימורו היסור ידוהי , ונא הז לע אלה

 ןמצע דצמ תונוגמו תולפש ,דואמ תולפש ןה ,םידוהיב ושענש תוערפהל ןתומדל ןיא םא
 "רשרד רבכ היסורב םיימשרה םינותעה . הפוריאב ןהמ םיאיצומש תונקסמה תאפמ--רתוי דועו

 5 , ןהב תושענה תוערפה וליפאו ;רז םעל האנשהש 2 ידיל ואבו רמוח ןמכ ןתוא

 , .,והיכוי ,םישפחה , םיטארקומידה , םינאקירימאהו ,היהתש רשפאהיא תרחאו יעבט רבד

 ,הזה רזומה ןויזחה תא תיממעה היגולוכספה .ימכח .םהל .ודאבי ךיא | .עדוי יניא
 אלו הזל הז םימואלה-תאנשב אל איה האנשה רוקמ :טושפ ןפואב ותוא ראבמ ינא לבא
 ,ונממ שלחהל ףיקתה תאנשב אלא והזל הז םיעזגה תאנשב

 םינבלה םתוא ואיבה םלועדידבע רותב , הקירימאל .םירוחשה ואב םידבע רותב יכ

 שרוד וישכעו --, םיחא ימד וכפשנ הז דבע 0 תוריח עובתל זעונ הז דבעו : הקירפאמ

 האנשהו .ול חולפל םילוכי םינבלה ןיא הז תאו --, לעופב תויכז םג ,םדאדדובכ םג דבעה
 הנידמב תוערפהו תומוהמה ןתוא לכ ןאכמו .השק רתויה האנשה איה דבעל השובכה

 ...'ךיניע ןיבמ הרוק ילוט, : הל ורמאי ,ונתוכזב שורדתו הקירימא וישכע אובת םאו ,וז תישפח

 , תלעותהאללו ךרוצ-אלל םירבדב תוברהל תחת םא ,וז הנידמב וניחא ושעי בומו

 וניחאל לקתש ,םהלש תושרה ינפל ולדתשי-- , הרצב תופתתשה תבוח ידי תאצל ידכב קר

 . םצראל הסינכה תא

 םירחשהל הוקת ןיאש ,םתוארב רשא , הקירימאב םינקותמהכ ושעיש בטומ וא

 טלקמ התשענש ,המש הרבי, הקירפאב תישפח הנידמ םליבשב ודסיו ודמע ,םצראב

 =תוצראש . הקירפאב השדח הנידמל םיקוקז ונא ןיא אלה ונאו--. הקירימאב םיפדרגה לכל

 שי ,לאל הלהת .הל ונתנ ןמצע ןהש , תוריחה תא הנממ לוטיל וצר ףוסרףוס תירבה

 םירישעה וניחאו : םהירוזפ תוצראב םידוהיה לכל השרומ , םלוע לש ורובטב תובא-ץרא ונל

 םתושרבש תוירשפאה לכב לדתשהל קר םיכירצ ה תלוכיהדילעבו  םיפיקתהו

 ,חורב וא רמוחב םיאכדנהלו םיפדרגהל טלקמ איה םג היהתו הכותל הינב תא וז ץרא ץבקתש

 . . :ירוטסיה שוח תמאב הלגתי הזב

1408 



 .יקסגוול' ל א

 שוחב ,דוחיב ,ינקירימאה רוסיפורפה לש וירבד תותמאב קפס ליטמ ינאש םימעפו
 לצא "ושע.ש ,םינורחאה "םידעצה, :רבדל  היארו , הפוג הקירימאב וניחא לש ירוטסיהה

 . היסורב םהיחא תבוטל לדתשתש ,םהלש הלשממה

 אצומ , ףוטגח 66 תונלדתשה ידגנתממ ינא ןיאש ,יחלשה, יארוק םירכוז יאדוב
 םא ,הקיטילופ לככו ,הדחוימ "הקיטילופ ןימ, וא  ,הקיטילופ ןיעמ איה תונלדתש יכ ,ינא

 םוקמב ,םיצירע תלשממבש אלא  ,דוע אלו . תרתומו הבוט איה ירה , הליעומ קר איה
 ,לדתשהל הוצמ םג -- ,'גגוממ ותוצרבו גגוח ותוצרב, רשא ,דיחי רש ידיב םה תומהו "הש

 לכא .תצקמב ,תוחפה לכל , ליעות תולדתשההש ,תווקל שי םא ,םירומא םירבד המב

 אלש ,וחיכוה .הירוטסיההו ןויסנה ירה , םידוהיה ונליבשב תורז תולשממ לצא תולדתשה
 וניאנוש יריב ברח תנתוג איה ,העודי הדמב יכ ,איה תקזמ םג אלא ,הליעומ הניא קר

 ידיל איבהל הלוכי וזכ תונלדתש ..,תורזה תולשממה תא ונב םירגמ םתא :רמול

 . תושרח תורזג

 ,סהלש תושרה לצא ולדתשהו הקירימאב לארשי ינב יליצא ופסאנ םינורחאה םימיבו

 ,ונלש תושרה לצא ונליבשב לרתשתש

 ,וז העיבת .  היסורב הקירימא יניתנ לש םהיתויכז רבדב םתולדתשה תא ינא ןיבמו

 היניתנל היכורב שיש ,תויכזה ןתוא תינקירימאה הקילבופירה לש םיילארשיה םיניתנל ויהיש

 עובתל םיכירצ םה התואו ןויגח יפדלעו רשוי יפרלעו  ןיד .יפדלע הרשי איה ,םיירצונה
 רבדב - התע ולדתשהש ,וז ןיעמ תונלדתש לבא .רתוול םהל ןיא הנממו עובתלו רוזחלו
 אלש ,םיניבמ ויה ,ירוטסיה שוח םהל היה וליא - היסורב היסורדידוהי לש םהיתויכז תבחרה

 ,םוקמה הז אלו ךרדה וז
 תלעות לבא ,ונל איה המיענ יאדוב םיכ הלודגה ונתרצב וניחא לש םתופתתשה

 ןמ דחאו ..."םיחרפ םא יכ ירפ הל ןיא, יכ ,דספה הב היהי .אלש יאולהו הב ןיא
 תורשפא תא םיעטה דוע - םיסכודוטרואה םידוהיה לש םחכהאב ,יל המודמכ -- ,םילרתשמה

 הדיבכמ איהו ,היצארגימָאה תא תולידגמ היסורב תוריזגהש המב הקירימא דצמ תולדתשהה
 ולאכ תושולק תונעטב יכו - !השודק תומימת ,השודק תומימת ,יוה .. .הקירימא לע

 ? ריקה לעמ בובז וליפא שרגל רשפא
 אובתש דעו ,הלאכ םינינעב לדתשהל הקירימאל תעה התע אלש ,ינא בשוח ללכבו

 תמאבו - .'ךיניע ןיבמ הרוק ילומ. :הל ורמאי  ,'ךינש ןיבמ םסיק לוט, :רמאתו איה
 ןוחצנה ליבשב ,םירוחשב תוערפה ,םינורחאה םימיב הלישבת תא טעמ הקירימא החידקה

 ! הלפשו היוזב - ,דואמ היוזב איה ,םיפורגאה"תורחתהב 'ןבל יבג לע רוחש, לש
 םירוחשה לש םלרוגו "התקעצכ, רבדה ןיא תצקמבש ,ינא ןימאמ ימצעל ינאשכ

 לכל , לעופב תויכזה לכ םהל ןיא םאו ,היסורב םירפוסה ותוא םיראתמש הדמב ארונ וניא
 :איה אתרטוז אתלמ ואל דבלב וזו  ,ריינהדיבג לע ,ח כב םיחרזאהתויכז םהל שי .תוחפה
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 ,םישעמו תובשהחהמ

 תושעל ליחתה הערפ . ונלוכל עודי - התוא ונישעש ךיאו התוא ונישע ונחנאש המכ

 ,דועו דועו סוטיט ,ןמה , בידחנס ,רצנדכובנ : םירחא ואבו , לארשי םע לש הירוטפוהה תא

 ,םירחא ידיב .ה תש עג ונלש הירוטסיהה ןמ םיקלח העשתו םיעשת ; התוא וכישמהו

 בטומ לבא .לודג ןורשכב . התוא ונכתכש רשפא ..,התוא וג ב תכ ונחנא - ?ונחנאו

 לש  תוגובשחההירפס להנמ  תויהלמ - םידחוימ תונורשכ אלב :ומצע ינפב תיבי לעב תויחל

 .ןויצמ ןורשכב ,םירחא ירי לע ושענש  ,םיקסע
 ונלש חסונב שעמכ ,עודי .ןכדסג  םהלש הירוטפיהה תא םה ושע ךיא -- ?םינויהו

 .הת א םישועו ושע

 וניא  ,ינאקלַאבהריאה יצח לש  סיכבופמהו  םיכובפה םינינעב ךכדלכ יקב נא ןיא

 סומסיוואלפ.ה לש ןינעה לכ םג :ויטרפל וירחא שרודו רקוח ינא .ןיאו רתויב יתוא קיסעמ
 לוכיו םינותעב ארוק ינאש המכ דע לבא .רתויב יל רווחמ וניא , יתפרחלו יתשבל :, "שדחה

 םה םיראגלובה קר ןאקלאבה ימע לכמ יכ  ,ינא האור ,וז תיחטש האירק יפ"לע טופשל
 רבדל םיבהוא םניאו תושעל םיבהוא םהש ינפמ אלא ,וחילצהש ינפמ אלו : השעמדישנא

 ,ףסלפתהל םה םיבהוא ןיידע  ,'וטסיראו ןוטלפא לש םהינבדינב ,םינויה םלואו . הברה
 -תונש , תונורחאה םינשה ךשמב ...ונתאמ רתוי דוע תאז  םיבהוא םהש ילוא רשפאו

 ,רבכתהל היוארה הכיתח ,'הירוטסיה תכיתח, תושעל םירָאגלובה וקיפסה ,היקרוטב תומוהמה

 וניסומינב , ונלש חסונה יפדלע ושע ,ושעש טעמהו .  הירוטסיהה תא "ובתכ, - ?םינויהו

 םה :םישעמל לגוסמה ןמזה תא ,יוצר רתויה ,בוט  רתויה ןמזה תא :רמולכ ,וניסיסכמו

 ,תפלוח רשוכה-תעשו םירבוע םימיה םיתניבו ,תקולחמבו םולש4 ,םולשבו תקולחמב םילבמ

 ,+ ,רתומל ויהי םולשה םגו תקולחמה םגש ,אצמנו

06 6016 6162 0 ! 

 ושעישמ .התוא וכתכי םירחאו הירוטסיה השענש בטומ ,השולקה יתעד תוינע יפל

 םייחה .תמב לע "ונדיקפת, תא ףילחמ יתייה .בלהץפחבו  .הנבתכנ ונחנאו םירחא התוא
 . הירוטסיהה"ישוע םימעה לש םהידיקפתב

 ןורשכ ילעב םגיא ללכבש , הארג םהילע רומאה לכמ ,םינופַאיה , אמגודל הנה
 אל ידחא םילהת לטיפאק. וליפא .ירוטסיה ןורשכ ילעב ןכש"לכמו רתויב לורג יתורפס
 תושעל םה "תוכאלמהילעב, לבא ,דוע ונתנ אל דחא טודוריהו דחא ריפפכש ףא | ,ובתכ
 םיניסה םע) "םולש לש גוזו תומחלמ גוז וקילחהו ורזג, ,םיטייח ןושלב רבדנ םאו , הירושסיה
 םלועל תפומ ושענש דע ,םתדמע תא רצב ךכ"לכ הזה גוזהו : בוט רתויה דצ לע (םיסורהו
 תוקיתוילביב ,םינוש םירפסמ םירפס ,תומלש תוירוטסיה םירחא סהילע םיכתוכ וישכעו ;ולוכ

 . ..םירפס לש

 יל ורשבש ,החמשהו .התוא בותכלמ הירוטסיה תושעל בטומ :רבד לש וללכ

 ,יניעב הלורג החמש הניא ,דלפנרב רידה סע .רחיב רומ יגרו'ג
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 הקפניול .ל א

 ותודע ירחא םלוא : הירוטסיה לש שוח םוש התע דע ישפנב יתשגרה אל תמאב

 ירחאו ,ונעבטב חנומ היפארגוירוטסיהל ןורשכהש ,רומ  'גרו'ג ינקירימאה רוסיפורפה לש

 יברקב שיגרהל יתולחה --, הזה יעבטה ונשוח לע  דלפנרב רירה לש ושוריפ תא יתארקש
 , איהה תברצה תא

 ולאכ תואמגוד תועדוי  תוישונאה הירוטסיההו  היגולוכיספה .רבדב שודח לכ ןיאו

 םושב ןייטצמ וניאש , בלדריבאו טוידהו סגו טושפ םדא ךל שי .םוי לכב םישעמו ריבכמל

 בידנ ,התא םכח :םוידסוי ול םירמואו וילא םיאבש  ןויכמו ;  ותוטוידהב תלוז רבד
 ירה - ,םירמואו םירזוחו םירמואו ,תמאהו קדצהו רשויה רוקמ  ,התא ןמחר ,התא

 םישנא וואובי םאו .. .ךכו ךכ  תמאב אוהש ,  וילע 'ה ידסחב ןימאהל ליחתמ ומצע אוה

 תצקמבו ,םשוגמו טושפ םדא אוה תמאבש ,ול .ורמאיו , םתיוהכ םירבד ול ורפסיו ךכירחא

 םיעגושמל םתוא בושחיש אלא רוע אלו .םהב ןימאי אל-, טוידהו חורדסגו עשר המוש םג
 ,םיעשופל וא

 ימי ךשמב ,ילש תיטרפה הירוטסיהה תא סגש ,ינומכ טושפ ידוהי םא ,אלפה המו

 ,םע ותואל ןב ינאש ,יל וריגהו ואבש ןויכמ - ,יעברכ , בטיח ומצעל ראבל לוכי וניא ,ייח
 ? הזה ןורשכה תא יברקב םואתפ שיגרהל יתולחה --, "יפארגוירוטסיה ןורשכ,ב ועבטמ ןנוחש

 ! ויתוחנה ןה תורזו תוהומת המכו הזה ינקירימאה רוסיפורפה רזו הומת המכ ,יוה

 - םיישומשה םייחב תולודג ושעש ,םינומדקה םימעה,ש / הנקסמ ידיל אב אוה הנה

 םהירחא וריאשה םה ,הירוטסיהה דוס תא וניבה אל -- ידמו סרפ , לבב ,רושא ; םירצמ ימע

 יכ- ,םהירחא וריאשה אל יתורפסה ןבומב הירוטסי ה לבא ,תוירוטסיה תומי שר קר

 םג - רתויב הומתש המ - אלא :דדבלב וז אלו ,התוא בותכל וליכשה אל ,וניבה אל

 ךכדרחא םהל ורצי םינוש  םיבתכו םימשר ךותמ .הירוטסיה  בותכל ועדי אל םיימורה

 לש ןורשכב סעבטמ וננוח םיירוטלוק םימע ינש קר , הירוטסיה וז ןיא לבא ,  םימיהרירבד

 הז ןורשכ .ןוי םע הברה רחואמ ןמזב םק וירחאו , הנושאר לארשי םע +: היפארגוירוטסיה

 התוא לכמ רבד ןיבמ ינא םא , לפוא ינחקיו -- .יחלאה םימעה ינש לש םעבטב חנומ היה
 היפָארגוירוטסיהה ןורשכש , השולקה יתעד תוינע יפל יל הארנ בר ןויע ירחאו ,  הדָאריטה

 ,םיקסעהרלעב לש רחסמההירפס תלהנה ןורשככ אוה ירה הז ןורשכב םיננוחמה םימעה לש

 השוע,ו םינוש םדאדינב םע אשמודעגמב אב  ,דיספמ  ,חיורמ ,םיקסע השוע םדא הנה

 , םייחה ןמו קושה ןמ קוחר ,רצ רדחב ,םשו : ןיוצמה ינקירימאה אטבמה יפדלע ,'םייח

 ןוילגה לע תחא תחא הלעמו , הנומו .רפוסו בתוכו בשוחו תונובשחההירפס להנמ ול בשוי

 ,. .םיקסעה םתוא לכמ הריהבו המלש הנומת ונל ןתונו ,ןינעה יטרפ לכ תא

 םימעה ינש אקודו :הירוטסיהה תא וש ע ,םיימורה דוחיבו ,לבבו רושא

 ונישע וא ,הירוטסיהה תא ונישע אל  ,םינויחו ונחנא ,  היפארגוירוטסיהל רתויב םילגוסמה

 . תצקמב קר התוא
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 .םישעמו תובשהמ

 ותוא ורישכהו וניכהש ,"םע. היה םהמע יכ :ךפיהל הזה ןוזחה תא "הירוטסיהה יפוסולימ
 הז ינפמש , תיאשחו תיגרדה הדובי" לש םינש המכו המכ ךשמב ,יאשחב ,"םירתסט,ב
 = ,יתוכאלמ , השועמ ,חופנ ,בוקר ל,ד היה םינויה לצא םלואו : ןכומכ , הירופ םג התיה
 דומעל ולכי אלש ,ןבומ אליממו - ,םינו וצח לש תוגירטניאו םיגוגאמיד לש זחופ ןוימד
 ..,יקרוטה םעה ינפב

 ,ינא .עדוי לבא | ,ךכהלכ םכח יניא ינאו .השעמ רחאל םכל ורפסי תאזכו תאזכ
 ,םתחתמ טמתשמ םאסכ תא םיפורגאהילעב וארשכ +היה ךכ בורדיפהלע הירוטסיהה ךלהמש
 --וחילצה םא היהו .םהינבש םיפורגאה ילעב לע ,םתדמע תא רצבל ירכב ,המחלמל וארק
 תיראש תא ליצהל ידכ םולש תושעל ויה םיחרכומ ,ואל םאו : וגישה םתרטמ תא :בטוט
 םולשל המחלממ לגלגה ךלוה בבוס בבוס ךכו .םינפכמ ,רשפאש המכ ,רצבתהלו הטלפה
 ...המחלמ ; סולשמו

 .ןוכנ רתוי וא "ןטקה םולשה, תא הלודג המחלמ לכ ירחא ינא האור ךכיפלו
 ,הלודגה המחלמה תא האורו רזוח ינא ףןטק. םולש לכ ירחאו ,הירחאמ דמועה ,"ןטנטקה-
 . . .וירחא ץרפתתש

 םלועה-תומוא לצא שיש המ לכ :רמולכ ,םיב ודגנכ שי השביב שיש המ לכו

 . .ונלצא םג שי
 ! םולש אוה םולש :םולכ ךכב ןיא לבא
 חתפתי ךיא , תעדל השק התערתעל .ונלש םולשב הורדתחנ ינא אצומ לכמ רתויו.

 : הפי אוה םשה ,איח אתלמ אמש לבא םיאבה םיטיב
 ! :ןילרב םולש.
 . הלודג הירוטסיה ןיעמ , שממ הקיטילופ ןיעמ רבכ יהוז
 ,ינולפ םוקמ לש המחלמה .הלאכ םינימרט םהיתודג לכ לע םיאלט םיטעהדימידירבד

 וא ולה םימעה םש לע ם - םולשהו המחלמה ןיא ,ינומלא םוקמ לש - םולשאו
 הנ לש המחלמה : תומוקמה םש לע אקוד אלא ,םימחלנה תואבצ תא םידקפמה םש לע
 םולשו ןדקומ תמחלמ = ,יזירפה - הו ןלרטַאוו די לע המחלמה , טיזליט לש םולשהו
 , הפי רתוי אוה , הארנכ ,ךכ . . .תומסטרופ

 ,'ןילרב םולש, : הזכ רדוהמ ןימרטל ונא םג וניכז , םשהדָךורבו
 ! שממ הקיטילופ רבכ יהוז .הפי הז
 . ..ןילרב םולש ירחאו ... .גרובמאה תמחלמ ירחא :רמול ורפסי תוינויצההימיהירבדבו

 ,.,ךכו ךכ םינינעה וחתפתה
 ! 'הירוטסיה תכיתח, רבכ איה וז
 . הביתכל ןמיס - תותתרמ יתועבצאו  ןוירוטסיה לש תכרצ ןיעמ ישפנב ינא שיגרמו

 .הלאה םיקרפה תא בותכל יבבל םע שי



 ,יקסגיול .ל .א

 תורמלש ,הנקסמ יריל םיאב תובשחמ הברה ירחא- וא , המחלמה תא שדחל העשה העיגה

 םישקבמ זאו-, המחלמ ידי לע אקוד ורצבל רשפאשו ללכ רצבתמ ימינפה בצמה ןיא םולשה
 . המחלמל םיארוקו םיאצומו םישקבמו , בירב ליחתהל תואלתמא

 ,םהיתומחלמו .םהיתוביר ירבדב ,רמולכ  ,םימעההימידירבדב .ךכדלכ יקב ינא ןיא
 תמיו :םודאב וכלמ רשא ,םיכלמה הלאו, :םודא תוכלמ לע םירבדמה םיבותכה , יתעדל
 םירפוס םיאב םאו .ושע לש הירומסיהה תיצמת תמאב םה - .. ."תמיו ךולמיו ,ךולמיו
 ,יולגלגתנ ךיא .תולשלתשהו םילוגלג לע םינוש םירופפ הש עמ רח א ל םכל םירפסמו
 ; םחיריב תושרה , ןבומכ - , לעופב היהש בצמה ותוא ידיל םתולשלתשהב ועיגהו םינינעה
 :הש עמ רח אל שרפמו ראבמו םכח תויהל לקנ יכ ,םהל ןימאהל ביוחמ ינא ןיא ,לבא
 ימ לבא . הירוטסיהה תונויזח לכ תא ל ראבלו םכח תויהל ינא םג לוכי השעמה ירחא
 וימהרב םהל ןתיו ומע לע סוחיו יניסה רסיקה תשעתי ,לשמל ,יתמיא , שארמ דיגיו םכח
 ןתיו תשעתי םאו ? םיואתמ ךכהלכ ומע ינב הילאש ; השורדה היצוטיטסנוקה תא םיברה
 בושי יתמיא - רסוהל דיתעה טנמאלראפה תויכז לכ תא יולש ןוטלש ךלמ רבד,ב םייקיו
 ימ וא--? תישילשו הינשו הנושאר םירחכנהדתיב תא ורגסי יתמיאו ? ןתנש המ לע טרחתיו
 ימינפה בצמה תא רצבל ידכבש , ןוי תוכלמב תומוהמה תירחא היהת המ , שארמ ונל דיני
 םדצמ םיקרומה םגש ,בטיה איה תעדוי לבא , היקרוט לע המחלמל אורקל איה תחרכומ
 .,,? הרעש המחלמ בישהל ויהי םיחרכומו ימינפה בצמה תא רצבל םיחרכומ

 ? ותישארמ רבד תירחא דיגיו םכח ימ לבא ,ריבכמל שי ולאכ תואמגוד
 דחאש י"חאו השעיש המ  וצראב יניסה רסיקה השעיש ירחא , ךכדרחא ,יאדוב

 תא וראביו םינוירוטפיהה ואובי -- , הלודג הלפמ היהת ינשהלו חצני םיצנה םימעה ינשמ
 וא םיריעצה םיניסה יכ . הלחתכלמ היה חרכומ השעמ ףוסש ,ואצמיו הלאה תונויזחה
 םע אוה תמאבש ,םעה לע םכמסב רתויב םלישבת תא וחילמהו האורב וגש םיילאמשה
 "לע רוכשו ועבטמ ןלצע ,הנילפיקסיד אלב ,לכש אלב ,קזח ןוצר אלב ,רומחל המודה
 םינשב תואמ ךשמב םיניראדנאמה לש השקה דובעשהו , ותולצעו ,ותורכשו , לגרהה יפ
 ; םישרוח ושרחי ובג לע םא וליפא רובעת אלש , תטלחומו הרומג היתפַא ידיל ותוא ואיבה
 םיניס רפיק לש ודוסריתמו וינורצח תאז וניבה .הכפהמ תושעל השק הזכ םע ירי לעו
 .. . תמרוקה הגהנהה לאו םימדוקה םיררסה לא בושיו ללכ הז םעב חיגשי אלש ,והואישהו
 ינש לש  ימינפה םבצמב וראבי ןכהםנ / םיקרוטהו םינויה לש הלפמה וא ןוחצנה תאו
 שרחה רטשמהש ,םיתפומבו תותואב וחיכוי זא ,וחצני םינויח םא :םיצנה  םימעה
 היצנגיליטניאה ןמ עודי קלח לש 'םיעוצעצ, קר היהו יממע רוסי םוש ול היה אל היקרוטב
 אלו וירטשמו וירדס ירהאו םדוקה ןטלושה ירחא טוהל היה וללכב םעהש דועב , תילייחה
 םיקרוטה ושגנתהשכו : השועמ התיה העונתה לכו-יםיריעצה, לש הקיטילופה תא ללכ ןיבה
 וראבי ,וחצני םיקרוטה םאו .. ,וינפב דומעל ולכי אלש ,ןבומ ,"נויה םע ה, םע םיריעצה
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 ,םישעטו תובשהמ

 , תונותעה ידי לע סררועלו ארד רישכהל, קר ךירצו . וחילציו ושעיו "םהידיב -היחתה תא

 , םהילע עיפשת יאדובו יאדובש
 תא סהינכשמ ורטלש הממ רתוי ,םלגנאתמה ןניחאו .הפי הלע אל ןובשחה יכ

 םיסופההתורחתה לא ודמל , תובא תשרומל ןומאו לארשיהץרא תבח לש תוחכושמה תודמה
 תולג לע םירעטצמו םיגאוד םהש הממ  רתויו ,תורחתהה ינימ ראשו םיפורגאה" תורחתה

 ץורימב וחילצה אלש ."םהיסוס. ןוסא לע םירעטצמו םיגאוד םה ,םעה ירופי לעו הניכשה

 היה ףירצ ,ןויגהה יפדלע : לובקל רשפאהוא הז לע - , הפי הלע אל ונלש ןובשחהו
 ,עוריכ .רספהל ןיששוח ןיא הלאכ םיקפעבו ,ימואל סיסב הזיא ול היה קסעהו . הפי תולעל
 .רבדה זא עקת 4 דבלב הז ליבשבו

 קסעב תוימואל ץמש אצמת אל , טטחתו שקבתש המכ :ינאש "םיחולמדםיגד, לבא

 ,םיקנַאבה קסעב ללכ םיניחבמ םניאש . הלא וליפאו .ןאוש ,שעוה רבדה היה ךכיפל .הזה
 , שקיהה .ושערנ םה ףא - .בטורב ותוא םיליבטמ וא אוהש ומכ שבי ותוא םילכוא םא
 --?ךציכ אה : תוירבה - תו .רתויב אוה הנושמ בהזריחופתו םיחולמ-םיגד לש הושהרדצה

 ! וגישה לפינה ליבשבו י"אב הולמ וגישה אל םינומרו בהזדיחופת ליבשב

 , תולאשה ןִמ תחא התיה וז .הגהנהה שארב םידמועהל דואמ השק רבדה היהו

 . תיחרכה התיה הבושת .הקיתשב ןהילע רובעל ןיאש

 תרְזַחְהְל ליעוה םיחולמההםיגדה רבדב ןודנולמ ךתכמהש ,ינא בשוח הז ינפמו

 .הרשפ שקבל ויה םיחרכומ "דיב םיזחואה. .םיטילקרפ הרשעמ רתוי וננחמב םולשה

 גאבה יִקְסִע לש םשנעמ ינרטפש ךורבו . יל םג חוג םּהל הפי םאו .ואצמו ושקב
 .םולשהל "יתובשחמ, תֶא שידקהל התעמ ינא לוכיו

 וניא דימת חלמ טעמ ? ךכב המ לבא . . .חולמ טעמ אוה 'םולשה,ש , םירמוא יל

 ינששוח .,םימי ךרואל םייקתיש ידכב "חלמ יד. וב היהו יאולה . ליעומ אוה , הברדא ,קיזמ

 .. ;קיזמ וניִא םלועל -רתוימ חלמ טעמ לבא ., ,חלמ וב רסח אמש

 רתויה םולשהש ,ןשיה לודגה ללכה ויפב רוגש ינומכ לש שיא ,  היהיש ךיאו
 . הבוט רתויה המחלמה ןמ אוה בוט עורג

 לעו ,וז הטישב קיזחמ ונתגידמב ןוציחה"רש םג , הארנכ - ימ לע יל שוו
 יה קזח .רתוי .היהי םולש הזיא ,עדוי יניא  .םיגופאיה םע םולשה תא קזח הז ךמס

 ."ויקוט סולש. ,םהלש םולשה וא ,'ןילרב סולש. א םולשה םא ,לודג רתוי םימי ךרואל

 םהינש תילכת :םהינש םג וצרוק דחא רמוחמ - הזמ הז םיקוחר םה הרואכלש המכ לכא

 . ..םיגפבמ רצבתהל ידכב ץוחבמ םולשה תא קיזחהל - אה

 .,,? רצבתנ רבכ םיגפכמ בצמהש , כושל היהי רשפא יתמיא + וז קר אה הלאש

 ,רכלב טבטַבו בלההדמואב אוה יולְת אלא ,םיִוסַמ וניאו םילובג ול ןוא, הז רבה יכ
 כו רצבתנ רבכ יטינפה בצמהש ,שארב דמועה לש ובלב הבשחמ םואתפ האבש שו
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 ! הכחמה ירשא

 ,יתחורה - םימידשרוחכ יתיכחו  תמדוקה תרבותב 'יתובשחמ, תא יתיחד יכ יכנאו

 .'םולש,ב התע ליחתמ ינא , םיחולמ"םיגדב דחא שדוח ינפל ליחתהל תחתו

 רתוי יל חונ : תדחוימ "היתפמיס* םהל שיגרמו הלאה םיגדה תא בבוח ינאש המכו

 בוהא. :רמול היה ךי רצ רמא אל םאו ,ףוסוליפה רמא הכ אלה ,םהבמ םולשב ליחתהל

 ."םלוכמ רתוי םולשה תא לבא ,םיחולמה ראש תאו םיחולמההםיגדה תא

 ; הכמוטצאה תא תורגל ידכב , הדועסה ינפל םימעפל םה םיבוט םיחולמהםיגד ,םנמאו

 ; הדועסה ךותב| .הדועסה ,ירחאו הדועסה ינפל :דימת יל אחינ , טייחל שייי סוככ ,םולשהו

 .הנושמ האנה הנהנו וילע ינא חמש אב אוהש יתמו

 ליחתהל יתייה חרכומ , הרבעש תרבוחב "יתובשחמ,ב יתאב וליאש ,יביבח ,ודות אלהו

 םהו ונתונותעב םירמאמ המכו המכ ובתכנ םהילעשו קרפה לע זא ודמעש  ,םיחולמדםיגדב

 .םיצצופמ םירובדלו תוחישל בר רמוח ונתנש םה

 ועקשוהש ,ינויצה קנאבה לש םינמוזמה טעמ רבדב ןודנולמ "ירוטסיה,ה בתכמה יכ

 םואתפ ךלשוהש ,'הצצפ, ןיעמ היה ,ונתנידמב ףוחה ירעמ תחאב םיחולמחםיגד לש קסעב
 קסעה ותעשב ליטהש , שערה ותואל המוד שממ ,לודג שער ליטהו ,ונלש ןיטלפה ךותל
 ,רתוי דוע ילואו ,"לקינורק שיאו'גגה לש

 דרבד טעמכ ,"ידוהי ןינע, םה םיחולמהםיגד יכ  ,ינא אצומש  ,ידיד יבגל וליפא יכ

 - ,הלא םיגדו הברה תפ לע ולדגתנ םידוהי לש תורוד המכו המכש  ינפמ ,השודקבש

 קוחד םבצמ לארשידץראב ונלש םימרוכה :ךמצעב עגה .השק רבדה היה ידיד יבגל וליפא

 = תוולמל םיקוקז ןכדםג .םינומילהו .בהזההיחופת לש תוריבה ילעב ,ןיאו - הולמל םיקוקזו
 רצואמ אקוד םהיתוולמ םיגישמ ,ינופצה םיה ןמ , חרקהדםימ 0 וזיאו : ןיאו

 שיאו'ג, ןותעה תינק ןינע םימה ינפ לע ףצ רשאכ ,תודחא םינש ינפל זא !ונלש קנאבה
 היה אל ןיידע ד בורקו רכשמ קוחר הז קסעש , ועדי לכהש יפרלעהףא ,"לקינורק

 , תובבלה תרשכה - הבוט הבשחמ םג 'קסע,ל ףרצל היה רשפא יכ : ךכדלכ .ארונ רבדה

 יכ ,ונלוכ ונמאה ,המולכ ,הילגנא תעפשה תחת ונלוכ זא ונדמע ןיידע .ימואל ןינע איהש
 ,076 05 וב 601150686 50 18696 50 ;עודיה ללכה יפדלע יכ ..הילגנאמ אובת העושיה

 לארשיהץראל הבהאה תא םהינכשמ ודמלי יאדוב הילגנאב םידוהיהש ,בושחל היה רשפא

 והקי, : תלוכיהו ףסכה ילעב , םהו-, תובא ןינקל שפנההתריסמ תאו רבעדתפשל דובכה תאו
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 .םישעקעמו תובשהמ

 ,ינשה "טנדנטירפ,הו .הזח ימינפה םולשה רבדב לדתשהל ינומכ םולשדפדורו םולשדבהוא

 ,רתויב התע םסרופמה אפורה אוה ,וליבשב סרפה לע רתוול ןוכנ ינא קחרה תעשבש

 , הרבעש הנשב דועש ,רבדה תמא .'ששו תואמ שש, האופרההלעב ,'זנה ךילרהַא 'פורפה

 השדח האצמה, לש סרפב בוקינ'צימ םע תופתושב הכז רַבְכ ,שדחה בויסנה תא הלגש םדוק

 הנשב ,תינשו ,ולוכ תא אלו סרפה תיצחמ תא קר לבק אלה , תישאר , לבא :"האופרב

 לש סרפה תא ,יתעד יפל , לכקל אוה דירצ התעו ,האופרה לש סרפה תא לבק הרבעש

 , תומואה לכ לש םינותעה לכ :תונושלה ןיבו םימעה ןיב םולש השע ותאופרב יכ .םולש

 םושש ,יל המודמכו .ללכב ונינותע ףאו , םהינותע ידומע בור תא וב םיאלממ , לדבה ילב
 לש ותאצמהכ תוערו םולשו הוחאו הבהאבו ליג-תועורתב הלבקתנ אל ןיידע םלועב האצמה

 ןעמשל עזעדזמ ידוהי היה תוטעומ םינש ינפל דועש  ,"הענצבש תולחמ, תואפרל ךירלהא

 . ןריכזהל שייבתמו

 ,םע לכלו שפנ לכל הוש רבדו ילאנויצאנרטניא םולש אוה הז "םולש,ש ינפמו

 'פורפה אוה יאדכש ינא בשוח ןכדלע . , ללכב ונמעל - רמאהל הנתינ אלה תמאה - םגז

 ...םולשהרסרפב ונתוכז לע וליבשב רתוונש ,ךילרהא

 ,++ןכ יהיו ,ימע םיכסי ארוקה יכינחו

 שי שי -



 שק מגיולה.ל ..8

 רתויו ,יבבלכ םישנא , םולשההיבהוא תמאב םה :םמצעל , לכ ינפלו לכ םרוק . ,םישרוד
 .הז סרפ עובתל תוכזה ונ ל שי דחיב טליווזורלו םלהליוולמ

 ותוא שרוד ינאו ימצעל קר סרפה תא שוררל טסיאוגָא יניא : הנווכבו "ונל, יתרמא
 ךכ ..םינשל תופתושב וגתינ "םיסרפה,ש ,םידקמ ויה רבכ ; םליבשבו יליבשב ,  תופתושב
 ליבשב .האופרב תושדח תואצמה לש סרפב דחיב ךילרהָאו בוקינ'צימ הרבעש הנשב וכז
 ,ולש םיטיצוגאפה ליבשב הכז בוקינ'צימ לבא , עדוי יניא - הרבעש הנשב ךילרהא הכז המ
 תא תומחולה ,תובוטה תוירבה ןה ולא ,ראמ ילע םה םיביבח ,ישפנ יח  ,םיטיצוגאפהו
 ,וניפב רוגש .הלכ ןהב תושועו ונברקב םיצבורה םיאנושה לע תולפנתמה  ,רימת ונתמחלמ
 םלוע :ךשפנב רעש  ,וחיכוי םיטיצוגאפה - אוה ןכ םנמאשו :"ןטק םלוע, איה םדאהש
 המו  ,תומש ךב םישלו ךמד תא לקלקל , ךדבאל םיצורה ,"שפנב םיאנוש, םע ,אלמ
 .. .שפנהתוריסמל דע ךילע םיניגמו ךל םירוסמ םהש  ,םיבהוא םע םג -- רתויב אלפיש
 ; םיטיצוגאפו םיקיזמ הב םג שי ןכבו ,ןטק םלוע איה תורדתסה לכו .תמאב אלמ םלוע ירה
 ,וא .הלאה תובוטה תוירבה תא תוברהל ךיא ,הלובחת בוקינ'צימ אצמ אל ןיידעש , לבחו
 ., .ונלש תינויצה תורדתסהה ליבשב םג תודחא תושיבח ונממ שרוד יתייה

 הבהוא יגאו  .ףתושמ סרפ לבקל רשפאש ,חינהל קר יתיצר .וננינעל רוזחנ לבא

 . הז טרפל ונא םינוגה םיטאדידנאק יאדוב ונא 'ןילרברסולש, ירצויו םולשה
 ףארגה - םיגוגה םיטאדידנאק דוע םלהליוו רסיקה ןמ ץוחו ונתאמ ץוח ,םנמא ,שי

 הלא לכ לבא . םילודג םייפורייא םירפוס דועו , ותוכזב הברה םידדצמ שיש ,יו טס לוש
 לגרהרתסירד םהל שי קרש , םייפורייאה םירפוסה הלא :טושפ םעטמ ןובשחב םיאב םניא
 ואב רבכ ,סרפל םייואר םניא וא םייואר םא :םה - , לבונדיסרפ לש הדיעוה ירבח לצא

 םלועל ,ויהיש ימ ויהי ,  לגרה-תסירד םהל ןיאש , הלאו ; הז סרפב וכז רבכו םרכש לע
 +, .'!טסלוט ףארגהו ,..םולשה חבשב ושרדי םויב םימעפ ףלא םא וליפא ,וב וכזי אל
 הרושב קרפה לע אוה דמוע הז סרפ עבקנש הנושאר הנשמו ,יחצנה טארידנאק,ה ירה אוה
 םימיל םג וב הכזי אל ,הארנכ ,ךכ ,התע דע סרפב הכז אלש םשכ לבא ; הנושארה
 -..הזל םימרוג ,יוטסלוט לש ותדלומדץרא לש דוחיבו / הפוריא לש ינידמה בצמה ,םיאבה
 וכרעל הפי הראה - הקיטילופ לש תונובשח ךותמ תתל 'םיזיעמ, ןיא םולש לש סרפה תא
 ,.,הזה סרפה לש

 םושל  ,ןילרבד םירשפמה | ,ירבח תוכזו יתוכז תא רתוומ ינניא ,  יוטסלוטמ ץוחו
 ,םישנא ינש דוע שי םלואו . ודובכבו ומצעב רפיק םלהליוול אל ףא :רחא טארידנאק
 לבונ לש דסומב םולש השוע היהש ,הז - אוה דחאה .רתוי וא תוחפ םתוכזב ינא ריכמש
 ןיב  'םירבדדתמחלמ,  ידיל וב עיגמ רבדהו וברקב םולש ןיא ,עמשנה יפכ ,רשא ,ופוג
 'םירבחה, ורשפתיש םדוקש ,ודות אלהו ., ,ולש "י'גיטורפ.ה תוכזב שיא םידדצמה םירבחה
 לע הבוחה לכ ינפלו לכ םדוק ןכבו ,םולכל תופצל ןיא :םמצע ןיבל םניב םיטרפסכאה
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 ,םישעמו תובשהמ

 תא ןתונ יתייה אל ,םלוהקוטשב לבונ לש רסומב העדהלעבו ףיקת ינא יתייה וליאו

 ושנפש , דובכה-תשיגפב םהל יד : סרגנוקב םיפסאנה ןמ דחאל ףא 6 םולשההסרפ
 ותשש ,הינָאפמַאשךןייבו , םדובכל וכרעש ,םירהצו רקובו ברע תונמשה תוחוראהב םתוא

 הלא :םדרטשמאב םיפסאנהל אקוד ןתונ יתייה סרפה תאו  .רתוהו יד - ,םולשה תבוטל
 םהש המו םיצור םהש המ םיעדויש , העד יגב םישנא ,תוחפה לכל ,םה הלא .ךכל םייואר
 ,אל יאדוב דנַאלניכ תאו ,ןופַאי ידימ האירוק תא ליצי אל םולש לש סרגנוקה .םישרוד

 אל ,ךכדלכ .הברתמ היה אלו  היברו"הירפב ץורפ ךכהלכ ינופצה םעה היה אלמליא לבא
 היה אלו םידבועשמה םימעה ראשל קיצמ היה אל םג ילואו דנאלניפ לע תועיבת ול ויה

 ינפמ יכ ,התע אוהשמ ןתונע רתוי זא היה ןפוא לכבו ,הירושדנאמ לע ויניע תא שטול

 .יאה ילוכ ףוצח אוה ,ךכ"לכ הברתמ אוהש

 תא םהל ינא לחומ ... לבונ לש ודסומב העדילעבו ףיקת יניאש לבח ללכבו

 ,רתוומ ינא יתורפסה סרפה לע וליפאו : תושדח תואצמה לשו הימיכו הקיזיפ לש םיסרפה

 תלעותל ונל תויהל סרפה םג לוכי היה ןיידע "ינלרבה ןוילימהריצח, תורמלש יפ"לעהפא
 הלכ רותיוו רתוומ ינא ןיא לבא . . .ונלש שדחה דנופה פסבתיש דע וב שמתשהל ונלוכיו

 .םולשההסרפ לע אוהש

 דבכתא ,יביבה ,ןיידע יתוא ועדת אל םא .ומצעל שדוד ןשרדדלעב לכ, ,לכ םדוק
 ,ןוגר'זהו תירבעה 0 ןיב םולש :הנושאר הגרדממ ינא םולש-בהוא : םכינפל בציתהל

 םולש -- יאדובו ,וז תא וז תולבוס ןניאש ולא וליפא ,ונפש תונושה 0 ןיב םולש
 דע ,בלה םוטמט ידכ דע םולש :רוציקב ,הבש םינושה "תואהסוג,ה ןיב , הפונ תוינויצב

 =תומוא ןיכו לארשי ןיב ,שבכה ןיבו באזה ןיב ,שיבכעהו בובזה ןיב םולש .. .האקה ידיל

 והבשב שרודה ,ינשה םלהליוו רסיקה ןמ רתוי םולשדבהוא ינא ןפוא לכבו .. ה
 םיכמות ואצמנש , יפורק חתות לש ועולמו יטיונדירד,ה לש הבוראה שארמ םולשה לש

 קר אל הז טרפ שרוד ינא לבא ,.,ותוא לבקי יאדובו םולש לש סרפה לע ותעיבתל

 ייוארו "ןילרבדסולש,ב וחרט ךכילכש  ,וניניבש 'םולשה ישוע, ליבשב םג אלא ,ימצעל
 .קפס לכמ הלעמל אוה םהלש יטָאמולפידה חכהו תואלפנ וארה תמאב יכ ,סרפ לכל םה

 :"תומסטרופדםולש. ליבשב הז סרפל הכזש ,טליווזור לש וחכמ לודג אוה ,ינובשח יפלו

 ורתיוו אלה םש , תינש ;*ןילרברסולש,כ השק היה אל ילוא "תומסטרופרםולש. , תישאר
 דגגכש דצהש ,דצ לכ בושחי ,ןבומכ) דחא דצ קר רתיוו ןאכו םהלשמ םידדצה ינש

 : ומצע ליבשב אלו םירהא ליבשב םולשל שרד הפי טליווזור , תישילשו : (רתוומה היה

 הרז הבשחמ בושחל אוהש ימ הסני םא לבא ,ןהיניב ומילשי היסורו ןופאיש , שרד אוה

 יניפיליפה ייאו אבוקו ,תינקירימא הצברתמרא וא לוח-תמדאמ דחא לעש לע וליפא הלילה

 םלואו :ולוכ סלועה לכ םע המחלמל ויתוניפס לכ תאו יויכינח תא קירי, ומ - ללכב

 האג םהשו הפוריא תא ובירהי אל םלועלש ,הבורע םכל ינא ברע - ונלש "םיכוותמ,ה
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 .י'קסניול .ל .א

 םיכחמ אוה ירה ,הלודנל הלועו הכוז םדאש ןויכמ יכ  ,תאז ןא <> :עודכ תו שלבב

 ,ריואב חרופ לדגמ איצמהל וליפא לגוסמו דמולמ השענו

 .ןהב םישמתשמ לכהש , תוחרופ תויתואל ויהו ולבקתנ הלאה "תולילקה תולמה,ו

 תא .ןהב תשמתשמ איה רבכ ,תינויצה היטאמולפידה , נלש 8 םג ,לשמל

 ךותל -תימואלה ןרקה תאו לעופהרדעוה לש םינינעההתריפס ךותל הסינכה ונלש קנאבה
 ןרקה לש םינינעהרתריפס ךותל -- "תיניתשילפה תודיקפ,ה תאו קנאבה לש םינינעההתריפס

 תקולחמ קר הדופיב איה ונלש הקיטילופה לכש ,עדוי .וניא ימו . . . תימואלה  תמייקה

 .. .תונושה םינינעההתוריפס לש ןבומה רבדב םישרפמה

 .םהיתולובגב םוקמה םהל רצו וברתנ םינופאיהש - אוה רקיעה  .וננינעל רוזחנ לבא

 םוקמה םהל רצ היה אלו ךכ"לכ םינופאיה וברתנ 0 , האירוק תא "ומבי,ו וכלה ןכבו

 םינופאיהו םיניפה תמחלמ תצרפתמ התיה אלו האירוקב .םהיניע םינתונ ויח אל ,םצראב

 אלו ,תודחא םינש י:פל םינופאיהו םיסורה ןיב הארוגה המחלמה אל םגו ,םינש המכ ינפל
 תירבחהירפס ירהש ,דיתעב תוארונ רתוי דוע תומחלמ המכו המכל .שוחל םוקמ  ילוא היה

 דנאלניפל עגונב ןידה אוהו . . .םהמ ףרונ הפירשדקבא לש חיר ונימיבש םינושהו םיבורמה

 תפוקת,ב אקוד ,תונורחאה םינשב ךכהלכ וברתנש ,"תויסכנא.ה ראש לכלו אנזופ זוחמלו
 ,םימעה לש יעבטה יוברה אוה , תומהלמה לכ רוקמכ  ,ןלוכ רוקמ : תוימואלה לש "היחתה
 סעו םע םיבשוי םימעה ויה יאדוב , הז יוברל 0 םישל םירשכ םיעצמא ואצמנ וליאו

 .. .םלועב רומג םולש היהו ,םהל שיש המב םיקפתסמ ויהו םייעבטה ויתולובגב

 םולשה סרפ לע "םישדחה םיניסותלַאמה, תרובח לש היתועיבת , םיאור םתאש ומכ

 ."םינופיתלאמה, םע קדצהש ,ינא בשוחו . הנכומסתש המ לע ןהל שי לבונ לש ודוסימ

 רתוי יאדובו .הנורחאה םולשההתפיסאב םיפסאנה הלאמ רתוי הברה וקדצ םינפ-לכרלע

 לכה-ךסו ןגאהנפוקב הבישיל רבכ אל הז הסנכנש ,םולש לש הפיסאה תחת םא ,היה ליעומ

 , האירוקו דנאלניפ לע הילכ ורזג הפסאתנ הפיסאהש העשב הב ירהש , ספא - אוה הלש

 הפיסאב קלה תחקל םדרטשמאל ןכדסג םיאב םולשההתפיסא ירבח ויה--, איהשדלכ השוב ילב
 , ךכבדהמ לש םיטופטפב םיקסוע ויה אל םינפ"לכדלע  ."םישדהה םיניסותלאמה. לש הבר

 העשבש ,םדאדינב לש וללה םיעוצעצב ,ולאה תופיסאב ישפנ הלחב רבכ ,יוה

 יליצה,ל רבד הזיא "םישוע, םהש , לבה לש םימוחנתב םימחנתמ םה םהינפל לטומ םתמש

 דיהפהל וליפא םילגוסמ םניא יכ , שוחב הארנש דועב , תומל םידיתע ליצהל וא תמה תא

 ימע לש היחתה-תפוקת המצעל הארקו "היתויחת,ב דימת הראפתה ונלש הפוקתה .בובז

 % םידרוי םימע .הפוקתב הבו .. .םיברסה ,םיראגלובה ,היחתל ומק םינויה : םימואלו

 לעמ הקחמנ האירוקו םייחה ןיבו תומה ןיב תרפרפמ דנַאלניפ + : םתויממוק תא םידבואו המבה

 ,..םולש לש םיעוצעצב םיקהשמו םיפסאתמ הקירמאו הפוריאמ םדאהינבו - --

 ,,..םולשה / המחלמה אקוד המרג םינקלאבה ימע תיחתל יכ , תאז
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 הנש לכב .הנושמה ולודגו הזה םעה לש זרפנה יוברה--אוה לודג רתויה ישונאה ןוסאה
 םיקלטיאו םילגנאו םיתפרצ םיארבנשמ הבורמ רתוי הדמב םינטנטק םיזנכשא םיארבנ הנשז

 יפדלעכ ; הובגמ וצ יפדלעכ ,  תדחוימ הנמזה יפילעכ םיזנכשאה םה םיברודםירפ ,םינטק

 , השביבו םיב לודגה םליח תא ,ויחתות תאו 0 תא םהל ינא לחומו . . .'רסיק,ה תדוקפ

 םינָאלפונומהו םינַאלפיבה תא רכבמ ינא--רתוומ ינא ריואב םיחרופה וילדגמו "ןיליפיצ, לע םג

 כובה םיתפרצהל תאז תושעל ונתיו רתויב וברתי אלש ,םהמ השקבב לבא -- םייתפרצה

 יווש הז היהו , םיתפרצה טעמ וברתיו םיזנכשאה טעמ וטעמתי יכ היהו .םהיתוחפשמ לע

 ןיאש ,"תושלושמה,ו "תולופכה, תותירבה ןמ רתוי קיודמ , הפוריאב קיודמ רתויה לקשמה

 השקו רצבמכ הרוצב 'תשלושמ תירב, | הרואכל ירה דחא דצמ .יתמאה ןיפָא לע דומעל

 רםגו השקו הרוצב איה םגש ,'הלופכה תירבה,ל דוגנב , דימת הנש לכב תשדחתמו לזרבכ

 ישילש,ו יישילשב ינש, ןתחתמש ,ונא םיאור רחא דצמו ., , דימת םוי לכב תשדחתמ ן

 םינינעהו ,והערל שיא "סיעכהל ןיעמ, םישוע תירבה-ילעבש ,ונל המדנ םימעפלו ,"ינשב

 ,הלאה םירתבה ןיב תותירבב רובעל ךרד ול אצמי אל ומצעב ןטשהש דע ,םיכבוסמ ךכרלּב
 רתויה דצל - ןבומכ , דחא דצל םינזאמההףכ תא עירכהל דימת הטונ הזה "לקשמההיווש,ץ
 ...השקו דבכ

 ינופַאיה .היסַאב ,קוחרה חרזמב םג ונממ בוט אלו ,הפוריאב םינינעה בצמ אוה ךכ

 =-7 ,ןכ לעו  ,םהייאב םוקמה םהל רצו תונורחאה םינשב דאמ וברתנ ןכדסג ,לשמל

 ארקנש המ ,טעמ קר הליחתמ : האיריק תא "ּומּבָיו ואבו - הלחנ שקבל 7 ,םהל חורי

 םכח םע יכ התוא "ומ, וישכעו  ,"הינינע 40 הסינכ, א םיטאמולפידה ןושלב
 יוטכה תא םיאצומ םה דימת :םה םילודג "םינשלב, -- רקיעהו ,םיטאמולפידה םה ןובנו

 אוה המכ !"םינינעה תריפסל הסינכ, יוטבה ,אמגורל ,אוה הפי המכ .ןוכנה עגרב ןוכנה

 ,םולכ ןאכ ןיא ,הלזג ןאכ ןיא ,הבינג ןאכ ןיא : לכ ןיא אלה  ןיעדתיארמל !ךרו שימג
 לש ונבומ ךותל סינכהל רשפאהיא המ ןכדיפדלעהףאו -- ,"םינינעה-תרופסל הסינכ.מ ץוח

 2 שש תא ,ןופאי לש "הינינע"תריפס, ךותל האירוק תא וסינכה ךכ = !הז יוטב

 --םירצמ תא ,תפרצ לש הינינע"תריפס ךותל -- וקוראמ תא ,היסור לש היניגע"תריפס כ של

 לש הינינעה תריפס ךותל - ינאקלַאבה יאהדיצה תא | , הילגנא ש הינינעד תריפס ךותל

 םלועה לכ תאו תינופצה הקירימא לש הינינע-תריפס ךותל םיניפיליפה ייא תא ,  הירטסיוא

 הפיהו הלילקה הלמה האב "תוריפסל הסינכ,ה ייחאו ... ,הינמרג לש הינינעהתריפס ותל

 החיצרו הליזג ןאכ ןיא :האמחמכ הקלח ,הכר איה םג . (ימּבָ יתעדל תירבעב)  "היסכנא,

 קועזל ןאכ שי המו .רתוי אלו - דבלב "היסכנַא, קר שיו ,תוישונאה לכ יניעל ,םויה רואל
 םימכח יכ .םיטַאמולפידה לש ינשלבה םנורשכ לע ינא אלפתמו . , . ? רמרמתהלו סמח

 תואקירכפהב ירה ? וז הרות םהל האב ןיאמ לבא ,רבכמ יתעדי - הלאה הלעמההישנא םה

 הברה םיקדקדמ ןיא הנושאר * הגרדממ 'םינואיצילה.ב ,רמולכ  ,םיטאמולפידרתישעתל
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 .קפניול .ל א

 תא ונכי םהה | ? הננענ סהלה :ךמצע תא לאוש התא -- ,'תודחואמה  תונותחה.
 ? לארשי תיב

 ביוחמ וגיאש :ודצכ ותבושת ,וז הרורא הלאש לע לארשימ םדא םע רבדת םאו

 . םלועל םידוהי קיפסהל אוה"ךורבדשודקה לצא ןלכק וניאו ומעל "תורוד, דימעהל ללכ
 ,םיטושפה ,םימימתה ,םה - ? העושיה .אובת תוכומנה תורידשה ינבמ :ורמאת אמש

 םיטושפה הלא םג !יביבה וגשת - ,לאה הוצש ומכ םייחו הברה  םימכחתמ םניא

 רתויה םהיחא תא תוקחל םילדתשמו םתמות תאו !םתוטשפ םא ודבא רבכ םימימתהו

 וננומת ןיב תרבודמה ןושלב הז *ןינע, לע הארבנש , המלשה תורפסה איה הדע .םירשואמ

 וכרד יפל ,ןבומכו ,"תעדה-ץעמ, םעט רבכ .אוה םגש , הבורמ הדמב וכותב הטשפתנו

 םתדיעו תעשב "םיניסותלאמ,ה וראפתה םאו ..,. רתוי דוע הסגו הבורמ הדמב , ותגשהו

 םירשעב,  םידלונה רפסמ תא תיחפהל הרבעש הנשב םדיב הלעש ,ורמאו ושעש ליחב

 דחאו םירשע ותיחפהש ,ואצמו ובשה :הלאה םינודאה םה םינקייד) שפנ "ןוילימ דחאו

 , םובשחב ונאב רבכ , לארשי ינב ,ונחנא םג הנה ,(...!רתוי אלו תוחפ אל , ןוילומ
 םתל שיו םלועהדןוקתב םה םיראפתמ םאו , םימעה לכמ הבורמ רפסמב .ךרעה יפל ,ילואו
 ןוקת רצמ םג הז סרפב םה םייוארש רשפא ,לבונ לש ודוסימ םולשהרסרפ לע תועיבת
 .ונלש ונמלוע

 פקומנו םמעט . םתא קצה יתעדלו , תוקזח תועיבת םהל שי לבונ לש סרפה לעו

 דינב יובר ליבשב אלא הלקתו הטטקו הבירמ ףל ןיא ,םלועל האב תונערופ ןיאש -םה
 חגנמ אוה ול רצבו : תכשל םוקמה ול רצו הלודג הדמב םדאה הברו הרפ יכ .םראה

 + ומצעל םוקמ הנפיש דבלבו ,ביואל בהוא ןיב ןיחבמ וניאו ,המיו המדק ,הבגנו הנופצ

 הנש לכב םיברתמ םה .הנושארה..הגרדממ היברוההירפ ילעב םה , לשמל , םיזנכשאה

 לע עונל וכלה הז ליבשבו . םהיתולובגב םוקמה םהל רצ רבכו יאמזוג ןפואב הנשו
 םלובג הצק לע ,בוהצה םיב םג הנק וצענ הז ליבשבו  ,ןורימַאק תא שובכל - אקירפא

 תא לשנל םירמוא םה הז ליבשבו , וקוראמב םג םמטח תא וצענ הז ליבשבו ,םיניסה לש

 םה םיחרכומ הז ליבשבו ,םיזנכשא המש בישוהלו אנזופ זוחמב םהיתובא תלחנמ םינלופה

 ליבשב "לפוטמהלעב, השעי אל המ יכ  .םינושמ התות"ילכ ךיתהלו המחלמהתוינא תונבל

 בשיל םינתונ ויה .יאדוב ,םיזנכשאה רפסמ תא טיעמהל היה רשפא וליאו - ? ותחפשמ

 םיצעונ ויה אל םגו , אנזופב םינלופלו םינופיץראב םיבוהצל , הקירפאב םירוחשל הולשב

 ויחו .םינושמ חתות"ילכ .םיכיתמו המחלמהתוינא םינוב ויה אלו = ,וקורַאמב םמטח תא

 שיתושו , םיאלוממ םיקינקנ םילכואו םהלש  ידנַאלרטאפ,ב ץרא"ָךרדבו .החונמב םיבשוי
 תושרד שרודו ,ריעל ריעמ עסונ הוה "רסיק,הו , תרלומה-ץרא דובכל תורימז םירמזמו ,רכש

 םהינכשל האגהו םהל האנה התיהו , אוהש ימ לש ודוככב עוגפל ילבמ םימואנ םאונו

 + הלוכ תוישונאה לכל האגהו
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 .םיש עמו תובשהמ

 אוה דמועו רהזומ יטרפה םדאה .  תונלבקב םיחרזא קיפסהל ביוחמ וניא יטרפה םדאְה לבא

 אוה ביוחמ ,אוה ךירצ ,ומולש תא עירפמו ותוארבל קיזמש המ לכו  ,םלשו אירב תויהל

 .ונממ קחרתהל

 איכורככ םיקעוצ ,המואה-תתחפ לש וז הכודמ לע םיבשוי םיתפרצהש העשב , ןכבו
 םה וז תילכתלו .םהיסולכוא תא תוברהל םיעצמא םישקבמו םמעל תפקשנה הנכסה לע

 ךחונמש המ - םג אלא ,ףסכ לש סרפ קר אלו ,תודלוב הברמה לכל םיסרפ םןדיטבמ
 תויהל םג לגוסמ תודלול לגוסמה לכ וליאכ , הלשממה תורשמב הרוכבה-טפשמ - רתויב

 ,'םישדחה םיניסותלַאמה, לש תכה ינב םיסנכתמ העשב הב -- .ינידמרץעויו טפושו רש

 ,..תולוק ילוקב הילע םיזירכמו .השרחה םתרות לש החבשב םישרודו

 .םדאה השע הז תמועל הז תא |

 ןינעתהל ,לארשי ינב ,ונא םיכירצ םותפרצה ןמ רתוי דועש ,ימצעל יל המודמכו
 אל ,הנשב הנש ידמ וברתי אל םאו .םיבשוי םה םצראב ףוס"ףוס םיתפרצה וז הלאשב

 לבא ,תוינידמ תוריפַאב םמצע תא םינכהלו הרגת תומחלמ םחלהל ןיסלכוא יד םהל\ ויהי
 ןה .םיסרפב תוברהל תורשפא םהל שי ירה הזמ ץוחו .םתוא וריבעי אל םלועל םתלֶחנמ
 תויהל ץפהה ימו , תוינוגראו םיסממ רטפהל ץפחה ימו , תונוש תורשמ לש ןהו ףסכ לש

 ,הכורבה ץראב ואצמי יאדוב הלאכ 'םינעלב. .היברוההירפב קוסעיו ךלי - ,רטושו דש
 תולטומ תויגידמ תורוטנבא ליבשב "חתותהילכ רשב, יד םג ול היהיו , הבריו סעה הרשו

 הלוגס איהש , תויסנכדיתבב תואבגמ ץוח = םיסרפו ונל ןיא ץרא ונא םלואו .. .קפסנ
 אבה לכ תא הב ונא םידבכמש , לודגה לעופההדעוב תינויצ תונמתהמו  ,עודיכ יחל-תוכמל

 וידימלת לשו *ןשיהרסותלאמ, לש םתטישש ,אוה יולג דוס ירהו .ונל ןיא ןכדםג - ,ונידיב
 האצמש ומכ םוצע ךכהלכ רפסמב םיבישקמ םידימלת המוא םושב האצמ אל םישדחה

 ,וילאמ הלכו ךלוה וניבא םהרבא לש וערז ךיא ,וניניעב ונא םיאורו .ונכותב

 רפסמ ךיא ,וניארו הירגנואב םידוהיה לש הקיטסיטַאטסה המסרפתנ רבכ אל הז

 - *תודהיה-רצוא,ב םגש  ,ינששוחו . היסורפב םג רבדה ןכו : הנשב הנש ידמ ךלוהו תחופ

 המדנש ,וניררוצ יניעב ונא םיבורמו םילודג ,דלוהו תחופ ונרפסמ ןכדםג ,ךרובמה "םוחת,ב
 דואמ ,ןובשח אוכנ םא לבא ,םלוע לש וללח תא ונחנא םיאלממ וליאכ ,דימת םהל

 דובעשה ישקמ ץוח ,ךכ בייחמ לכשהו .טעמתנ ונרפפמ ךרעה יפל יכ ,ונל רובתיש רשפא
 לש םיבוטה םימיה - תומדה תא טעמל םימוצעו םילודג םימרוג יאדוב םהש ,הסנרפה ישקו

 'םהיתורואמ, תא לארשי ינב םיבזוע הנה - !רבכ הז ופלח "וברי ןכ םתוא ונעי רשאכו, םירצמ
 םיכרכ תבישי ,השק םיכרכ תבישיו , תולודגה םירעב םיבשיתמו תונטקה םירעבו םירפכב

 ונאשכו .סותלאמ-תטיש ידיל  האיבמו םינבה תא טיעמהל םימעט המכו המכ ינפמ תמרוג

 , םינקזה םירוחבה לא םיננובתמו תולודגה םירעב וניחא לש תושאה"ייחב וישכע םילכתסמ

 לא ללכבו תולבה תולותבה לא ,םחכ שתו םחיל סג רבכו בקרו שע םולכא רבכש

 ו-9



 הקפניול .ל א
 ו ידינו יהל שמ רב רעמה עובש יש קה ד ו

 *הלופכה גנוטלַאהכוב,ה לע ודימעה םייחה לכ תא .ןובשח ךל ןיאש ןמז לכ הזהדםלועה ןמ
 ...תונובשחל םוקמ םהב ןיא ךל המודמכש ,םילפאה םירדחה ךותל םג םהיתונובשהב ורדחו
 !הלא ןיצק-יבשחמ לש םחור חפית .תוישונאה לע הילכ ורזגש טעמכ הז ידי לעו

 ידיל ואבו סוהלַאמ לש ותטיש תא וקדבו םישרח םירקוח ואב םימיה תוברב םלואו

 , םירפסמבו תותואב ןכ ג וחיכוהו ,םבר ותוא ראתש ומכ "ארונ דרשה ןיא,ש ,  אנקפמ

 תוברבו / םדאהינב תוברבו ,היתואצותו הלובי תדמלו המדאה חכל הבצק ןיאו ץק ןיאש

 .ללכ שושחל ןיא ,הלכלכה דצמ רמולכ ,הז דצמ ןכבו : הבוטה םג ברת , הרובעה

 כב 3/6 102 םטמ, 16 הזממסז 0

 שמ6 פות 80 0[]8ש 818 ₪16 2ונד0ז . . ב

 ףיא ומצעב ערוי וניאו , תונובשח לש םילג ןיב ,תוטיש יתש ןיב םדאה דמועו

 //. תנקתה

 ןימאהל םדארינב וליחתה ,דמוח בלהש המב ןימאהל דימת הטונ לכשהש ינפמו
 ,םדאחינב ךרוצ יד הלובי תא תתל המדאה חכב קפס ליטהל ןיאש ,תושדחה  תורבסב
 אלמליא , לטבהל הבורק סותלַאמ לש ותטיש ותיה רבכו .םילפכדילפכ וברתי םא וליפאו

 .'השדחה תוניסוהלאמה, תא דיו ובר תרות תא ןקתש ,ומש לדזירד גרו'גו ,רחא ילגנא אב

 ,םולכ אלו  ,ודימלתו ברה ןיב ,השדחהו הנשיה הטישה ןיב ןיא רבד לש ורקיעב
 דופי .הבוט בורמ - ינשהו בערה דחפמ | ,ינוע בורמ תודלוה לע רזג ןושארהש אלא

 רתויה רקיעה יהוז - 'ם כ פו ג ל םתרמשנו, .ףיגהרתואירב :איה ינשה לש השדהה ותנומא

 לכו ,הוצמ וז ירה - ףוגל הנהמש המ לכ ,אוה אשוריפ ךריאו , השדהה הנומאב לוד

 ימ לכו ,הריבעדלעב אוהש יאדוב - םירוסירלעבו הלוח .הריבע וז ירה - ףוגל קיזמש המ

 לע רבע יאדובו רומה הריבעדלעב אוהש עודיב ,םיבורמ וירוסיו רתויב השונא ותלחמש

 תדה, ורפסב אוה לודג ללכו .ףוגה  תואירב לש השעת אלו השע תווצמ .המכו המכ

 ןוירההש רחאמו .ןווע אלב התימ ןיאו תואירבה תורימשל אטה אלב םירוסי ןיאש ,"תינפוגה

 םדוק התוא םיניקזמו החכ תא םישיתמ ,השאה לש הפוגדתואירבל דואמ םיקיזמ הדילהו

 ההכ תא שיתהלו ותשאל םירוסי םורגל  "תירסומ תוכז, םוש לעבהל ול ןיאש ירה , הנמז

 דבכ לוע המצע לע לבקל תירסומ תושר םוש המצע השאהל ףא הל ןיאו ,הדילו ןוירהב

 ינפמש אלא .םייחה ימענמ לכ תא הנממ ללושו תע אלב הניקזמו החכ תא שיתמש ,ה

 ידי םג תאצל ידכו .., ,רתוי אלו גוז ,םידלי גוז סמצעל תושרהל םה םיאשר םלועההןוקת

 ושדחתנש ,םייתוכאלמה םיעצמאה לכ תא סותלאמהידימלת םהל וריתה , ערההרצי תבוה

 ,ךכב הוצמ םג אלא ,וריתה קר אלו .ןוירהה תא עונמל ירכב שרחתהל םידיתע ןיידעשו

 דוע המדאה ,םינוכנ םניא סותלאמ לש ויתונובשה -- םה םינעוט -- רבדה תמא -

 ;םישדח תונוזמ ינימו תואקסולג וליפא איצוהל איה הדיתעו החיל סנ אלו החכ שת אל

 ;שושחל ןיא הז םושמ ןכבו ,הילכוא תוברב הבוטה הביו ,וניתובאו ונחנא ונרעש אלש
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 .םיהלא השע הז תמועל הז תא

 םיסנכתמ הלשממהו סעהו , תומדה תטעמה לע םירעטצמ תפרצבש ,העשב הב

 לכל םיסרפ םיחיטבמו , םידלונה רפסמ תא לידגהלו םעה תא תוכרהל ךיא , תוצע םיסכטמז

 תורובחה יריצ הנידמה דנאלוהב רשא םדרטשמאב ופסאתנ העשב הב -- ,תודלוב הברמה

 תיחפהלו תומדה תא טיעמהל ךיא ,תולובחת שקבלו הצע סכטל "םישדחה םיניסּוהלַאמ,ה לש

 .םידלונה רפסמ תא

 םלועה ,ומצעב איהו ,רשי :הזה ןטקה םלועה תא , םדאה תא םיהלא ארב הנה יכ
 שקבמו ,ותאנהלו ותבוטל םהב שמתשהל יא ,ויתוחכב תושעל המ עדוי וניא ,הזה ןשקה
 . םיבר תונובשח

 . אצומ וניאו - שקבמ

 - ובדקב ןתיא רתויהו יעבט רתויה חכל ביבסמ רכרכמ אוה םירוכרכ המכ הארו אובו

 םינינע,ב  היפוסוליפ םושו תומכחתה םוש וסרג אלש , םינומדקה ואב הנה .הילומה חכ

 הטושפ וז הרות םדאה םייק םינש יפלאו ,"ץראה תא ואלמו וכרו ורפ. :וימאו ,"הלאה

 לכב ץראה תא אלמ תמאבו ,תוגאד םוש אלבו תונובשה םוש אלב הברו הרפו ,העמשמכ

 , םירפסמבו םיתפומבו תותואב חיכוהו היברורהירפ לע .רזגו סותלאמ אבש דע ,היתונפ

 םדאה היחי םאו ,המדאה לש הלכלכה-חכל םיאתמ וגיא םדאהרינב לש יעבטה יוברהש

 החכ תא תתמ המדאה לדחתש ,םויה בורק ,הדמ אלבו בצק אלב הברתיו ןובשח אלכ
 לובימ  הבורמ רתוי .הדמב םיברתמ םדאהמינב ירהש ,םדאה לכלכל הלובי קיפסי אלו

 ,םיכתוח םירפסמב ותעד תא קזחו רורב ןובשחב רבדה תא איבה ןקייד ילגנאכו ,המדאה

 .םייקו רירש לכהו

 ואצמנו , הרבחב הלבקתנו הטשפתנ סותלאמ לש ותטישו ופלח םינשו םימיו

 תילכלכה הטישהש ןפואב ,רמוח ןימכ הושרדו הוראבו ,התוא וביחרהו וקימעהש , םידימלת

 .++ תוטמהררדחל םג הרדח

 ה הנופ התאש הנפ לכב ! םהיתונובשח םע הלאה םילגנאה תא , לפוא םחקי ,יוה

 ,ןובשחה יללכ תעברא יפרלע התוא וטנח אלש ,םייח לש עוצקמ ךל ןיאו ןובשח םיאב
 יפחלע :רמאל םהיתומישרו םהיתואקתפב םיאב םה "הזהדםלוע, 9 הכיתהו הכיתח לכ לע

 תונהיל תושר ךל ןיא : ְךְל רוסא הז רברו ָךל רתוט הז רבד קולחו לפכ ,רופח ,רוגח יללכ
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 . ללכו ללכ תלוגנרתהו םילוגנרתה לש היגולוכיספה יל תפכיא אל ,יתרמאש ומכו

 , המבה לע תוקחשמהו םיקחשמה "םינמא.ה לש היגולוכיספה - יתוא תניינעמו יל תפכיא

 םיציב תוליטמ תוקחשמהו ,  תולברכבו תובנזבו תוצונב םמצע תא םיטשקמ םלוכש ךיא

 , תונמא םשל לכהו -- ,המבה לע תורגודו

 של הלאכ תוזחמב תוארל אבה , להקה לש היגולוכיספה יתוא תניינעמ רתוי דועו

 0% 0 ,תונמאה לש "רוהטה גונעתה

 .,+!הבולע תונמא יוה
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 .םישעמו הובשהמ

 = ב===-=== 2 =-5 יש שלב

 יהכאלמ, םג עדי /םנמא ,רילקטנאשו .הסגו הטושפ תלוגנרת הניאש , תדמולמ הנו

 ,ותרישדסעונבו ותמכחהבורב ותנויספ ינפב ראפתהל הברהו הירוב לע וז

 - ? ותבוהא ינפב שעמ ראפתהל :ןיא המדינפמו .ךכהלכ הלודג הניא הלועהש ,חוננ ו
 הטיעבפ יכ , ותרופצ ינפב ראפתהש ,(רוקנא) דחא רופצב ךלמה המלש ימיב רוע השעמו

 םירשה לא ואבו ולגלגתנ םירבדהו .המלש ןינב לכ תא סורהל לוכי אוה וילגרב תחא
 הנב הנש הרשע-שלש ? ןכתיה :ולהכנו ...(ילוקה תא ךילומ םימשה ףוע, ירה) םידיקפהו
 רבל ,וב וקסע רהבדבצוח ףלא םינומשו לבס אשונ ףלא םיעבש ,תיבה תא המלש ךלמה

 םעב םידורה תואמ שלשו םיפלא תשלש, | ,הכאלמה לע רשא המלשל םיבצנה ירשמ

 !ותוא סורהיש ראפתמו הזה ףוצחה אב הנהו - , הבורמ הדובע ךכרלכ ,"הכאלמב םישועה

 וא ,ותוא תולתל םא :וב תושעל המ טפשמ איצויש ידכ ךלמה לא והואיבהו והושפת

 ךלמה םלואו .  ךרפדתדובעל וא רוצמב הבישיל  ,לובכ-ץראל ותוא חולשל וא ,והלקסל
 ליגרו ,הזה ךלמה היה םדא לכמ םכח יכ .םימשה תוחור עבראל ישפח ואיצוהל .הוצ
 תוחקול הזרפנ תוראפתהו הריתי תונתואגש , עדיו םישנהרבל תא תעדל דמלו ,ונומרהב

 אל ןכבו .. ,וז ןתשלוחב םימעפל שמתשה ודובכבו ומצעב אוה םגש ,רשפאו : ןבל תא

 ,ראפתה אוה :ורתויב ולישבת תא חידקה אוהש אלא ,הלודג רילקטנאש דצמ הלועה התיה

 ,חרזיו שמשל ארוקה אוה ,רוא ינפמ ךשוח ללוגה אוה , הילע םירדלו ץראל ריאמה, אוהש

 ,שָמשה תֶא ּוביִעָי םיִבעְה רָשֶָא שי םִאְ
 .,.'שָמֶא וריש תֶא רש אל ץמוהכש ,אּוה תוא

 היה רשפאש ומכ ,וילע וריעה , לובג לכ ורבעשו םויה לכ רבדש ,הלאכו הלאכ םירבד

 דעו | ,היפיפיה הנויספהב ואנקש  ,תולוגנרתה ןמ .רידה לכ תאנק תא ,שארמ תוארל

 ףושגיה דעו ,הנוכ) הבס םוש אלב םתס וזגרתהש ,םירוברבהו | זוואהרינב , תוזוואה

 -לעו .תואושמל וליפהל דחי וילע ורבח הלא לכ -- ,םויהדרוא ינפמ ודחפש , תמשנתהו

 התיהש , תדבוכמו הנקז תלוגנרת לא םיערהתחישל ותוא ונימזה 4, הדיסחה לש התצע יפ

 ,םילגנאה גהנמכ ₪96 0096, ברע תונפל לש הָה תיתשב 'ה םוי לכב היריכמ תא תדבכמ

 ,ידוה לוגנרת םהבו ,  תונידמהו םימעה לכמ םילוגנרתה לכ תא ףא, םשל ונימזה הנווכבו

 ?לוגגרת ,ףצוחמ-ףוצח דחא לוגנרת םהיניבו ,יקטיא ,ידרפס ,יזנכשא .יתפרצ ,ינופאי ,יניס

 ונלש רוחבהו - ,ישמשהרררושמ,ב ותיסה הזה לוגנרתה תאו .קיזהלו ךליל וכרדש ,ןיוז
 , תושפנהתנכסמ טלמג סנ ךרדב קרו ,םירבא קוסר ידיל אב

 המכ  ,הנידעה הנויספהו ,רידל בש לוגנרתה :,בוטדיכב רמגנ לכה ףוסדףוס לבא
 הייחא ךליו ,הלש ולוכ ,הלש קר ,הלש היהיש ,ונממ השרדו הברברתהו החפנתהש

 ומע הכלהו + תולוגנרתה ראש םע ותבהא תא קלחל ותשקבל הרתענ ,רעיההיכבס לא אקוד

 ,םולשב אב ומוקמ לע לכהו - לולה לא



 .'םילבה-ירבד ליבשב ,םישג תבהא ליבשב לכה,ו ,םירחא םע םחלנו טטוקתמ ,דימת ןורגב.
 טרפבו ,םלועל תקזמ הניא םימש תארי טעמ : הזב ער ןיא יאדוב - ללפתמו ןזח אוהש המ
 ותלברכ דע עוקש ,השוע וניאו לכוא ,םויה לכ לטב ךלוה אוהש המ לבא .. , ונימיב
 הז תא - ,היפיפי תלוגנרת וזיא לש טבמ ליבשב ורבח יניע תא רקנל ןוכנו הבהא ינינעב
 . ללהל לוכי יניא

 ןח תאצומ וזכ הגהנה ןיא יתומכש ינגרוב יניעבש הממ  .םולכ ךכב ןיא - לבא

 ילעו לוגנרתה לש ותרובג וזו וחכ הז אקודש רשפאו .הפי הניא איהש ,חכומ וניא ןיידע

 'הלאה םינינע,ב הברמה לכ ,םישנהרתלשממ ימיב ,ונימיב ,ושכע יב  .הלודגל הכז ךכרודי

 ."נשרד, + תרמוא ולש היגולוכיספהו ארקי תיריש 4, הקומע הינשנ לעבו חבושמ הז ירה"

 תיחטש ולש היגולוכיספה ,ילש יתעדל ,ונלש רילקטנַאש ,םויה רובג , אמגודל , הנה
 ,"ותורבג-ב האגתמו ףיקת איהש ,רבגדלוגנרת לכ לש היגולוכיספה יהוז .דואמ איה הטושפו
 ,לולה רמוש ותוא לאששכו . . .ול תועמשנ לולבש תולוגנרתה לכש ,  תימינפה ותרכהב
 תועמשנ לכה !יאדוב, :עגרכ ול בישה , לולב אוה רשואמ םא ,וטָאּפ ןטפטפה בלכה
 ןה תודגובש ינפמ וישנב ןימאי אלש ;  הז "ףוסוליפ, ותוא ריהזהשכו -- ? "רוע יל המו .יל
 ,יירשא לכ ןהב אלה לבא :זלה ול בישה , תוקישנ ליבשב קר תויחל יאדכ וניאשו ןעבטמ

 =לוגנרת לכ לש היגולוכיספה יהוז .הריתי תוקמע םוש ןאכ ןיא ,וארתש ומכ
 ?הילע םירבדמש ,הבהא לש תויטנאמורה התוא לכ .הקומעה המשנה התוא לכ איה ןכיהו - רבג

 תלוגנרתב השעמ .תוטשפה תילכתב אוה טושפ ירה .יהשעמהלרופס, לכ ףאו
 לש לולה לא רעיה ןמ החרב התצורמב איהו ,םידייצדיבלכ הירחא ופדרש , תנווגמ הנויספ
 .וטאפ בלכה ינפל לדתשהו ילוגנרתה ובלב היפי תא דמחו התוא הארו ,ונעדוימ רילקטנַאש
 .השפנ תא ליצהו -- הריתסהל ותשקבל רתענ בלכהו ,ותרואמב התוא ריתסיש

 ,השעמה רקיע ליחתמ ןאכו

 לא רילקטנאש לש ותבהא הרבגתה העשב העש ידמ אלא ,ומויב םוי ידמ אל
 הבהא הבישה ,הנויספה ,איה םגו . עוריכ ,הלא םינינעל םה םיחמומ םילוגנרתה . הנויספה
 ,התפתמ אוהו - ותוא םיתפמ . ןבא וניא , הנויספ לש בלה םג המו ,ללכב בלה .וקיח לא
 םא :'םהיתוכלמ, תא שובכל המבו ךיא ,םיערויו וז הכאלמב םילודג םינמא םה םילוגנרתהו-
 "ךרד ורמל, רבכ ליוח ימיב דועו .םויפ ירבדב בורדיפדלע .סויפ ירברב וא םישובכ םירבדב
 םירבדב אל -- ? הסייפמ המבו ..'יהשועש המ השוע .ךכדרחאו .הסייפמש  ,לוגנרתמ ץרא
 .תומיענו תונוש תוחטבהב אלא - הקסבונראט םג הקפתפה אל רבלב םיפי םירבדב -- אמלעב
 ויפנכב התוא ףסגמ , הביבס ךלוה אוה בבוסדבבוס , היפיפי תלוגנרת וזיאב וניע ןתנש ןויכמ
 ןורשכה דבלמש -- אוה רקיעה ער ןיא הזב - םייקמ וניאש המ .'תועבגו םירה, הל חיטבמו-
 לע רתויב לעופש המ - . תואנתהלו ראפתהל ןורשכ םג ול היוזי תופי תוחטבה היטבהל
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 דע .וזכ תסחוימו המר הגרדמל הלעי תופוע לש רידהש ,ונל ללפ ימו ללמ ימו .

 ! וב ולפטי םינמאה ילודגש

 הסנ סומינ ולק ריב סומינולק יברו , ונלצא םג הלאכ תונויסנ ושענ .רבכ םנמא ןה

 , םינושה םייחהדילעב לש "הקיטסיריטקאראהה תא תתל, ולש "םייח ילעב רעצ תרגא,ב

 שרופ ,ךלשמ רתכ ושאר לעו םודא ןקז לעבו םיניעה םודא ןזחההלוגנרתה, לש םג םכותבו

 תותע עדוי ,ויפטו וישנ הפי לכלכמו בידנו יאנק  ,דימת סג אוה וליאכ בנזה בצנ ,ויפנכ

 , תחנו הבושב רסימ / תוחכותה בוט ,וטבש ררועמה :,וינודא םירקבל ריכזמה ,  הליפתה

 ,'רקובל ןנרי רשאכ ,רקוח ותליפתב אוהו
 ןיינעמ רתויה רבדה לע תחא הלמ אל ףאו --תובושה תולעמ לש וזכ המלש המישר

 'םינאמור,ה לעו , דואמ התופמ אוהש . לוגנרתה לש "הבהאההשוח, - ונימיב בושח רתויהו

 לכ זא םצמצ סומינולק ר'ב סומינולק יבר * , תויפיפיה תולוגגרתה סע ול שיש ,םיבורמה

 םיאור ונא . .."רקובל ןנרי רשאכ רקוח ותליפתב אוה.ש המב קר לוגנרתה לש ותובישח
 מהרתיבמ ידוהיב ,יובאו וא ,אלא , תונמאב לינרה ןמאב קסע ןאכ ונל ןיאש  ,דימ
 , 'אתיילעמ ילימ ינה.מ גשומ םוש ול ןיאש ,ןשיה

 יר ,ונלש אבסה אב "רבג,ה לש ותובישח רבדב ,תרחא ירמגל , תרהא 8

 ; רמאל "יתסוס, ורופסב לוגנרתה לש ויפא תא ונל ראת אוה םגש , היהיש ס"ומ ילדנמ

 ןואגב בש אוהשכ ונלש לודג לוגנרת ךב עגפ ,העש התואב רצחל תאצישכו ....
 ,וינפמ ךשאר הלגמ התא .וננכש לש הז רבג ,וריבח לוגנרת םע ותמחלמב חצנמז ', הבוגו

 ךתלברכדעבוכב רודה , ליח-ןבו התא "רב: ירה !ךתלעמ דובכ :רמואו ול הוחתשמו ערוכ

 7-לכו ךדוה אוה אלה , ךבקעב רמסמכ הדח ןרופצו ךשארב תוצונ לש תראפתהתציצ םע

 .ךכרע יפל אל ,רמוא םא אנ הלס ,ינודא ,ךגהנמו ,ןיבהלו ןיחבהל הניבו ךל תעד םג .ךניז
 טטוקתמ | ,ןורגב ארוק התא .החוצו םש הלומה ונרצחב ןאכ רד ךתלעמ-דוככש העשמ

 ובוהא ךייד אל .םילבהדירבד ליבשב , םישנדתבהא ליבשב לכהו ,םירחא םע דימת םחלנו
 לוטיל שקבמו ךער תשא דוע דמוח התא ,םיבהאב ןהמע סלעתמ התאשו ךל שיש ,תונר
 ומע תמחלנ 0 ? בולעה רבגה ותוא לע בורקמ הז תלפנתה המל !  תחאה ותיער ונממ

 המ ורמאי - ? ויחא לש וניע תא שיא םהב רקנל ןייזרילכ ונתינ ךכל םולכ ?ותוא תעצפו

 החיצר אלא וז םיניבדתמחלמ ןיא םיטושפ םדאהינב ונלצא ,  (םילוגנרתה תרבחב) ורמאיש
 םתלדגמו םתממחמ , היחורפאב תלפטמ איה ! העונצה ךתשא לע לבח .העמשמכ הטושפ

 זוא רמ .תורחא לע בגועו המיזב ףוטש , ךדובכ ו ,התאו , םהיתונוזמ םהל האיצממו

 וגצ םה לכא ,םיטוידהו םיטוש םיארנ םה .ךלשמ הבוט םתגהנה , ןאכ םייורשה ,רוברב רמז

 ..."ךומכ םישגלפ ירחא םיטוהל םניאו םהישנ תא םיעדוי , םינמחר תונא
 מ .הלאכ 'םילוגגרת, לש הנוכנ רתויה הקיטסיריטקאראחה יהוזש ,יל המודמכו

 ארוק אוה ינש דצמו ירקובל ןנרי רשאכ רקוח ותליפתב.ו ןזח אוה הז ןיממ לוגנרת דחא
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 , םינמיס וב שיש ,שארבש שוחימ לע דוע ןנואתה אלו דימלתה םכחתה םימיל ,רדחל

 ! באכת אל וא וילע באכת םא ריכהל ידכ ונטב ךותל רודחו ךל התאו .ןטבהדבאכ לע אלא
 יפלא ! תונמא וז המ ריכהל ידכ הכות"ָךותל רודחו ךל ."תונמא, םג איה הז ןיעמ

 הנה ,רומג רוריב הז גשומ ררביש ,דחא קהבומ ןמס וליפא ןיאו - תונמאל הל שי םינמס

 , תונמא ינמס .המכו .המכ וב שי ירה התא הצור םא -- הזחמ וא רופס רבחמ הזיא בתכ

 .םולכ אלו וניא - התא חצור םא

 םואתפ הררועתנש , הינמסו  תונמאה רבדב "םיקפופ,ה תקולחמ התוא לכ ןאכמו

 םאו ,תונמא אלב ונמלועל רשפאדיאש ,ורמגו ונמנ .הנושמ היבוברעל המרגו ונגחמב

 אשרַאווב ונירבחש , הנשדיצהכ הזו - ? תונמא איה המ לבא ,התוא אורבל ךירצ -- הניא

 לכ תא וב אצומו ללהמ דחאהש המו ,םכפה ידיל ואב אל ןיידעו - וז הכודמ לע םיבשוי

 יתלוז םולכ וב אצומ וניאו ללחמ ינשה , תונמאב .םימכח | ונמש = , םיבוטה | םינמסה

 ,+,וידחי וקדצ םהינשש ,רבדה רשפא אלהו ,ךפיהל ןכו . , . תיתורפס תוינאטאלראש

 הצורפ ריע -- הלוכ איה אלה !םחרי 'ה שממ .וזמ איה העורג רוע -- "היגולוכיספ,ו

 0 יאטחמד אפוקב אליפ לייעל, שממ רשפא |, היתולובג תא ןמסל ןיאו , המוח ןיא

 ו ,חיכוחו אצ התאו  .היגולוכיספ לש ךמפה לע הרעשב םייולתה .םיררה

 ! רבחמה הצורש ומכ הניא

 יריל קיטנ א ש,- לש היגולוכיספה תאו תונמאה תא ,לשמל ,יל ררביו םכח ימו

 , הקסבונראט תרמ לש הטפשמבמ תוהפ אל וב תקסוע הפוריאש , םסרופמה

 ,איה םדא שפנ לבא , תמהוזמו תאטוח שפנ ,היהתש המ אהת , הקסבונראט
 .הלודגל הלעש ,טושפ לו ג גר ת קר אוה אלה רילקטנַאש םלואו : תשגרמו תבשוח שפנ

 רידב הפוקז המוקב לייטמ אוהש ,'םדא ינב,מ ל ,זאמ ונריכמ , ליגרה לוגנרתה הז

 םוי ברעב "תורפכ,ל ופופשו  "וקירוקוק, ארוקו .וישנ לצא דימת יוצמ אוהש , תופוע לש

 ותוא הלעי (ןאטסור ןומרָא) דחא םפרופמ רפוסש ,דומכל הכזו הלודגל הלע -- ,םירופכה
 ותבהא ל םלש הזחמ בותכיו ולש "תילוגנרתה היגולוכיספ,ה תא דבעי  ,םירובג תגרדמל

 דחיב תופועה ריד ,םלועה תריב ,זיראפב ןויזחה תומב לע םיעיפומ ובש , ויתושגרה קמועו

 םינויספפה ,זוואהדינב , םירוברבה , םיחורפאה , תולוגנרתה , םילוגנרתה :"אירבה,ה לכ םע

 , םימסרופמה תוקחשמהו םיקחשמה . הפוריאבש םילודגה םינמאהו ,איפונכה 6 ראשו

 המבה לע םהידעצ לכשו "םתונמא תוממור  דוה,ב ,הלילח ,קפס ליטמ םדא םוש ןיאש
 הלאה םיכמפומה םיטיתסאה -- ,'תוגמאהריקוח, יפרלע םה םיקדקודמו םירופסו םייונמ יאדוב

 תונוברדבו תולברכבו תוצונב םיטשקתמ ,םהיטרפ לכל 'רידה ירייר, תא תוקחל םילדתשמ

 לכהו ... המבה לע תורגודו םיציב תוליטמ ףא תובקנהו ,'וקירוקוק, םיארוקו לוגנרת לש

 תלכתסמ ,תפמונמה הפוריא , תיתונמאה הפוריאו ול תוכאלמב דחוימ  יפוי םיאצומ

 [ תונמא--הזל תארוקו הלא לכמ הנושמ האנה תינהנ , הזחמב
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 .םישעמו תובשחמ

 םינינעב תורודל ונל וריאשהש , םיטעומה םירויצה ךותמ .יאדמ רתוי ועדיש ,ינא בשוח '

 הגה . . .קוניתמ רתוי ,םירמואש ומכ ,וניבהו ךכילכ םימימת ויה אלש ,רומלל שי ,הלא

 ןולחב יכ, :"הקילחה הירמא. רשא , 'הירכנ,ה ןמו "הרזה השאה. ןמ 'ז ילשמב אלפנה רויצה
 לצא קושב רבוע , בלררסח רענ םינבב הניבא , םיאתפב אראו ,יתפקשה יבנשא דעב , יתיב

 תיש ,ותארקל השג הנהו - הלפאו הליל ןושאב ,םוי ברעב ףשנב ,דעצי התיב ךרדו הנפ

 תחפנ אלש ,אמגודלררויצ סויה דוע איה הרימג דע השרפה התוא לכ .יבל תרוצנו הנוז

 הלהא, לע גיכ לאקזחיבש םיבורמה םיבותכהו ,דיוי לש וצוקכ וליפא  יתורפפה וכרע
 ובגע ךכדרחאו ,*ןהילותב ירד ושע םשו ןהידש וכעומ המש,| ,םירצמב ונזש ,"הבילהאו

 ... םעו םע לכ לש תינידמה הירוטסיהה ןמ קרפ םויה דוע םה - ,םידשכה לאו רושא לא

 םימימת ויה אל וניתובאש ; לילעב םיאור ונא , םירחא םיבותכ המכו המכמו , הלא לכמו

 לכ תא רודל רפסל םהיניעב היה .רתומלו  ןושלההייקנו | תעדהרייקנ ויהש אלא ,ךכדלכ

 :תורוסמ,ה ולא לכ תא וזגנש המב ושע בוט ,םנמאו .לארשי תוכלמב "םישנההילולועת,

 :םינינע,ה לכ לע הרבעש ,ונלש הירוטסיההב האגתמ ינאו ולאה "תופיה תוירוטסיה,ה לע

 .םתוא םיאלוממו םיאלמ םימעהדימידירבדש דועב , הקיתשב הלאה

 הירוטסיה לש תוריקהב םיקימעמו םהיחצמ תא םיטמקמו  םיבשוי םירקוחו םימכחו
 , תיממע היגולוכיספ לשו

 היגולוכיספ,ה .םימעט ןיקב הקסבונראט תא ףא רהטל םירמוא םה הזה ךרדבו
 השוע אוחש המ לכו לודג ורציו הבהר ושפנ יוואלפה עחעבטב הגושמ איה ירה "תיוואלסה

 . ..ורצי תא םצמצל לוכי וניא ,םצמצמ וניאו , הברה קדקדמ וניאו תובחרב השוע אוה

 םילוכי םגיאו לודג םרציו הבחר םשפנש , תוריבעהדילעב הלא תא םישאהל שי המ ךכיפלו

 ,.,אוטחל םה םיחרכומ םעבט יפדלע אלה - ? ומצמצל

 ! הלאכ םינינעב םהמע חכוותהו אצ ,ךכל ןמזהו ןוצרה ךל שי םא התאו
 דמוח ןימכ ןתוא שורדל שיש ,תופיה תורבהה ןמ ,'תונמא,כ , איה "היגולוכיספ, יכ

 פא .םידיסחה ןושלבש "אשידק אניצוב. תניחבב ןה ןהיתש .ןגוהכ ןתוא ררבת אל םלועלו
 םא לבא .הרותב תולדג :רורב גשומ הזיא ןמסמ התא ירה ,'ןואגה ברה. :רמוא התא
 הז יוכ-לעבש רשפא :םולכ תרמא אלו הברה תרמא ירה "אשידק אניצוב, :רמוא התא

 ןושלב .אשידק אניצוב - אוהש אלא  ,רומג ץראה-םע אוהש רשפאו ,הרותב לודג אוה

 שוחימ לע ומא ינזאב ןנואתהו הרדחה תכלל הבא אלש ,דחא רענב השעמ

 כושו -- הז שוחימ לע םעפה דוע ןנואתה רחמל .וז הכילהמ ומא ותרטפו - שארבש
 ישילשה םויב םג ןנואתהו רזח ,חילצמ קסעהש , ונלש רוחב הארש ןויכמו .ומא ותרטפ

 וכ ןיא ,רופככ רק חצמה הגהו - ונב לש וחצמ לע וידי תא ויבא חינה .,ושארדבאכ לע
 ווחבה תא חלשו - ךכדלכ תנכוסמ הניא הלחמהש ,באה ןיבהו : תומימח לש ןמס וליפא
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 ירחא הטוהל התיה -- ,'הריבע ירבד,ו קסע ,רחסמ תלוז םולכ המלועב הל ןיא ץיביקשוי לש
 לש וחכ תא טעמ שילחהל יד וב שי דבלב הז רבדו :עבטמה ךרע תא העדיו  הסנרפ
 פומע אוה ףא ידוהי לככו ,אוה ידוהי אלה ,ותוינגרוב לכב ,ידוהיה ינגרובה יכ ."ערהדרצו,ה

 ,םהלשמ "םייחה .יבהבהמ, ,  לטבהיכלוה תרבח ןכ ןיאש המ - ,םיבואכמו תורצו תוגאד
 אלש הלאה םינבה ושעי המו : םתעיסו לאטש ;בומואג , הקסבונראט ,יקסבוראמיק ףארגהכ
 םמצע תא םיתממ םויו םוי לכב אל וז האנ הרובח ינב םא ,יניעב אוה שודחו - ? ואמחי
 תוערואמ םיעראתמ ןמזל ןמזמש המ לבא .ןהב אצויכו תוקסבונראט ליבשב םהירבח תאו
 לטבחיכלוה לצא .ללכ שודח וניא הז - , בומואנדבוקולירפהיקסבוראמוקדהקסבוגרט ערואמכ
 ,היפהפי וזיא לש ינאסמד אתקרעא וליפא םה .רשפא לכה הלאכ הסנרפרתגאדמ םישפחו
 םיתיממו תומההסס םיקשמו םיגרוהו , םייחל דע םידרוי ,תחא-תבב םיבהאמ רסירת הל שיש
 בוטואנ תא התיסה הקסבונראטש רשפא .רשפא לכה םהיניב . םהידגנתמ תאו םמצע תא
 - ,תחא תבב הזו הז םג רשפאו ,השעש המ השע ומצע תעדמש רשפאו ,יקסבוראמוקב
 ,רבדב אלפ לכ ןיאו ,שודח לכ ןיאו ,אישוק לכ ןיאו ,רשפא לכה :רבד לש וללְכ

 תואמגוד הל םישקבמו וז "היגולוכיספ, רבדב םישרודו םירקוחו םיבשוחו םיבשוי םימכחו
 ! םימיהרירבדמ םג + . .םימיהדירבדמ

 ורכצש ,הזה תופשאההלגב אוצמל ןיא המ יכ  ,ןבומכ , םיאצומ - םישקבמ םאו
 וה ,הכלמה הרטפואילק ירה , היפיפיה ינליה ירה ? תורוד המכו המכ ךשמב םדאהינב
 בותכה תצילמ יפלש ,'תולודגה םישג,ה ןגה הנה-, הי'גרוב היצירקול ירה , תמסרופמה .הנילאסימ
 ,,,תורודדירודל הלוכ תוישונאה לע םג אלא ,ןהייחב ןצרא לכ לע קר אל "ןתונזת תא וכפש,

 תורודל , הזכ "דוב, ,הלאכ "םימעטמ, הניכה אלש , ונלש הירוטסיהב ינא .האגתמו
 וטכ *קלחו דח. לכה היה אל ונלצא םגש ,םיניבמו ונלוכ ,םנמא ,ונא םיעדוי . םיאבה
 רגא םיעדויא .רפסבהןורכז הזמ ונל וריאשה אלש  ,ונינומדק ושע הפיו בוט לבא : בותכש
 הבר םישנה תעפשה התיה , המלש לש ויתורצחב דוחיבו , וניכלמ תורצחבש ,םיניבמו
 םירבד המכו המכ םש םג ושענ יאדובו ,הבוטל אל וז העפשה התיה יאדובו , הלודנו

 וטה וישנ המלש תנקז תעל יחיו, :רמואו הז לע דיעמ ץרמנה ורוצקב בותכהו , םירעוכמ
 שעיו, :'ודבע דוד בבלכ ויהלא 'ה םע םלש ובבל היה אלו ,םירחא םיהלא ירחא ובבל תא
 ,תויבאומה ,תוירצמה, ולא לכ לש ןתעפשה תא עדוי ימו .'וגו ''ה יניעב ערה המלש
 ןפכסב אל םא ,עדוי ימו ,ונלש הירוטסיהה ךלהמ לע "תויתחהו תוינודיצה , תוימודאה
 :ליזח ורמא הפיו ... תיבה ןברוחל דופיה תא וחינה ןה אל םאו לארשי יטבש זא וגלפתנ
 ,.."טור לש לודג ךרכ הנבנ וילעו םיב ןוטרש הלע הערפ תב תא המלש אשנש העשב,
 הז לע רבע בותכה לבא - ?וניכלמ ראש לכ תורצחב םישנה תעפשה לכ תא עדוי ימו
 .השע הפיו - הקיתשב

 ,הברדא ,ולא תוכלהב קרפ ועדי אלו יאדמ רתוי םימימת ויה וניתובאש , בושחל ןיאו
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 .םישעמו תובגשהמ

 האי, :ןשיה ללכה םייקו יח דוע לאל הדות ,הלא לכמ ץוחו ...השולקו השולחו הכוא .
 -- ונלש םינגרובהו ,.+ תוללוההו המזה ינפב סירת תמאב איה תוינעהו ,"לארשיל אתוינע

 חלשרונובר , יאולהו , לודג שוכרב םיסומע םניא םה ףא = ונלצא ."רקפומ, רתווה רטעמה |
 ו . םהמ רישע ילוא יתייהו - םהל רסחש המ יל היה , םלוע

 ןו ע מ ש .יןיאושנהדתידימוק, , תמסרופמה *הידימוקה, לש *אירבח.ה התוא לכ הנה

 חיורמש ,הרוטנאדנטניאה-דיקפ םג וניאו רישע תוזוחאילעב וניא ן] א מד לוג ("המויס, ואו

 הרשמ אשנ אל םגו : תחא םעפב םיפלאדיפלא תוירחא לכ אלבו החרט אלב , הדובע אלב

 אוה לכה-ךסב .הזל המודכו ,םימוצע םימוכס הזב חיורה אלו ,  לזרבה-תלסמ ןוטלשב

 יסיזוחא, םדי לע היורמ אוהש ,ץראלדץוחב תואקירבאפהילעב םיזנכשא וזיא לש ןכוס
 לע רובצל ןיא םינוילימ ..היחוור תאו תונכוסה ןינע תא ונא םיעדוי אלה ונלוכ ונחנאו .םיעודי
 , ורחסמהתיכב ותדובע ירחא ,יאנפה תעשבו ,הרבע"רבדמ קחרתמ וניא ןאמדלוג םגמא . הדי

 לככ , לבא . . ."אתיילעמ ילימ ינה.ב עשעתשהל אוה בהוא; , הדובעה תעשב םג םיטעפלו

 םג בושחל אוה עדויו ןובשחרלעב אוה  ,יםיזוחא,ה ןמ סנרפתמש , ןכוסכ םג המו ,דחפ
 ַריחמה ,בוצקה וריחמ וליבשב ול שי ,הרבעחרבד וליפא ,רבד לכו ,ותבוהא תונובשח תא

 הרוד וילא האבשכ ,םנמאו ...ףיסוהל ןיא וילעש ,וישכע םירמואש ומכ , םומוסכש
 ןנתאה לע ףפונ לבור האמ דוע ונממ שקבל  ,תונכוסב ופתוש ,ןזור תשא ,ותבוהא

 רקבל איה תחרכומש ; הדוס תא ול תולגלו הברה רבדל התיה הכירצ ,הל בצקש ישדחה

 הזה רבדהו - , ןוירהמ התוא ליציש ידכ  ,ליש רוטקוךה ,רלימהלאפורה תא םעפה דו

 , תינכסח תיבדתלעב גהנמ הגהנו קסעב תצק החיורהש ,יל המודמכ . לבור האמב הלעי

 הברה אל , תודלווה תלפהל החמומה ,ליש רידה .די לע תרבוצו קושה ןמ תצמקמ,ש
 ,העובקה הבצקה ןמ הברה ליזוהו הפיו הריעצ השאמ ובל תא חישקה אלו ,ריחמב ךכהלכ
 ,..ותכשלב 'הלבקה. תעשב , ךכדרחא ןמצע ןיבל ןהיניב םישנה תחישמ עמשמש וטכ

 םג איהש ,הב ינחטבומ ,וז תעד"תלק ,הרודו ,תויהל ךירצ ָךכ . םולכ ךכב ןיא לכא
 הקסבונרַאטכ תובבר זבזבל םילגוסמ םניא הבהאמ ןאמדלוג אלו איה אל . . . תינכסח תיב"תרסע
 . הבהאמ .בוקולירפו

 ידכ תיבהרתואצוהב ץמקל התיה תחרכומ ןכ םג ,ןאמדלוג לש ותיער ,הגלוא

 לקנב ךכדלכ אלו ,הלעב לש ויקסע להנמ ,םימיל הנממ ריעצה הבוהא ,קירב תא דחשל
 רתוי הסנרפב עפושמה הז וליפאו . ותוריכש לע ול ףיסויש ,הלעב לע לועפל הדיב הלע

 האצוהרלעב היה אלש יפ"לעהףא ,ליש ריד תורלוו תלפהל החמומה אפורה ,וירבח לכמ
 הלודגה *היפורעמ,ה ןמ רובל הרירב ול התיהש ינפמ ,"הלאה סינינעה, לע לודג :ךכהלכ
 ,ןהבש תופיהו תוריעצה ןמ ושפנ תואכ רוחבל - רופפה ךשמהמ הארנכ - היה לוכיו ולש

 ריפשב קסע ,םיחותנ השע , תודלוו ליפה :ותסנרפ םשל הדובע דובעל חרכומ אוה ףא -
 ורואת יפלש , לוכיבכ , הרישעה , תינגרובה הרובחה התוא לכ :רבד לש וללכ , . .אילשו
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 ,וילע רסונש .השעמה ירה םיטושפ םדאדינב לש ןושלב ותוא הצרנו תפיוזמה הקיטנַאמורה

 . תוטשפה תילכתב טושפ אוה

 , היבגוע לש םהיתוחמ תא הלבלבש ,הצורפו הפי ,תחא הריעצ "היוגב השעמ

 הז וגרה - תויהל היה חרכומו ךירצש המ היה ףוסבלש דע ,הזל הז ורטנו הזב הז ואנקש
 הליבשבו ,תרעוכמו .הנקזו "ברההתב, הגירה תבס התיה וליא .םודרגל ולעוהו וספתנו הז תא

 השענ השעמהש וישכע .ינא םג הז לע אלפתמ יתייה ,הזכ .ארונ השעמ השענ היה

 ךסכסל החכב שי הצורפו הפי השא יכ ?רברב שי שודח המ -- הפיו הריעצו 'היוג, ליבשב

 םניאש ,לטב יכלוהו םילייט לש תוריפסב םג המו : םימיה רבכשמ עודי -- םירבגב םירבג

 לשמ .רשפא לכה ולאכ תוריפסב . םהיתוואתל קר םויה לכ םבלו םניעו הגאד םוש םיעדוי

 ,?אטחי אלש ןבה השעי המ -- , תונוזההתיבב והובישוהו וראוצב יקנרא ול ולתש , ןבל

 ,םהירמעמלו םהיתוגלפמל , םהימעל םדאההינבמ תדחוימ הגשה ול התיהש ,ל'ז יבא

 םיבנג ,םירוכש םניא םאש , םימעה ןיב תודמעמו תוגלפמ דוחיבו ,םימע שי :רמוא היה

 ןיא תורחא תוגאדו - ,דועו ןייו תונזב וקסעי אל המל יכ .םילצע םה אמתסמ -- םיפאנמו
 הניכש וזיא - הניכשה תולגל .םהל רתומ לכה ,םהל לוחמ לכה ,םהל יורש לכה :םהל

 ילבה,מ םדאה תא תדרטמה , השק רתויה הגארה - הסנרפה תגאדו ,םיגאוד םניא - היהתש

 ידמ תורקיתמ  םהיתואלחנו - תוזוחאהילעב וא םה ירהש ,םהל ןיא ןכ םג -- יהזה-םלועה
 הרשמהיאשונו םיליצא םה וא ,םתוא רישעמ ,וב ולמע אלש ,הזה ףדועהו ומויב םוו

 + םתנקז תעל םהל תנתממ הכצקו ,םינמאנ םהימימו ןתינ םמחלו , הרבחבו הנידמב ,ריעב
 - ? םתעדמ ואציו וללוהתי א ל הז המל ? הואת וואתי א ל - םכתא לאוש ינא -- הז המלו

 ךכיפלו . .. םירוהרה ידיל םדאה תא םיאיבמ אלמה םיכהו הלטבה : עבטהדיכרדמ הז ירהו
 תנדעמו תקנפמו תחתפמ :תחא הדובע קר תדבוע , דחא קסעב קר וז "הנוילע הרבח. תקסוע

 ... *ההובג תומלש ידיל התאיבהו התדובעב החילצה תמאבו .הלש "ערהררצי,ה תא

 רשפא ,'ןיאושנה לש הידימוק,ה תא בתכש ,ץיבקשוי ידוהיהש -- אוה הזמ אצויהו

 רשכומה םעה םה םידוהיה אל יכ ,הרטמה לא עלק אל לבא ,הדמה לע זירפה אלש

 קוסעל תורשפא ול שיש ,דמעמה םה לארשימ םינגרובה אלו ,רתויב ולאכ 'תוידימוק.ל

 ,ולאכ *תוידימוק,ב

 , םינפל התיהש ,הרוהטה החפשמה וז דוע הניא ונלש יהחפשמה,ש ,דחכל ןיא

 םילפטמ ונא םג ."תישפחה הבהא,ה לש הז "עוצקמ,ב םג םייוגהדתוקוחב ונכלה ,וניתובא ימיב

 חתפתמ "ערהררציה-ןחלופ, .וחתפלו ונדעלו וקנפל םילדתשמ ,ונלש "ערההרצי,ב הברק
 - ?יתפשב אטחא המלו .וישדקמו ויאיבנו וינהכ ול שי רבכו , האלפנ תוריהמב ונלצא םכ

 לש וילוסרקל וליפא עיגמ ונלש "ערהררצו,ה ןיא התע םג דוע לבא... ליח םישוע םידוהי

 המכו המכ לש הקיתע "הרוטלוק, הז ןודנב שי םהל ,רבדב אלפ לכ ןיאו .םהלש 'םרצי
 ..השדח איה ןיידע וגלש "הרוטלוק,הו ,םשפנבו םמרבו םבלחב עלבהל הקיפסה רבכש , תורוד
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 אז ץזח

 ,רמגנ ףוסרףוס טפשמהו

 לעמ דרי אל םיפוצר םישדח העבראש ,ריעה האיציניווב םפרופמה טפשמהל יתנווכ

 עגרל בוזעל יאדכש ,יל הארנ ןכבו . תיפוריאח תוישונאה לש הבל תא וילא ךשמו המבה
 הזה רבדב ןייעלו - ןהינינע לכ םע ונלש הלודגהו הנטקה הקיטילופה תא -- םויהדתורצ תא
 ? הלוכ תוישונאה בל תא וילא ךושמל לודג וחכ היה המב

 וגלש הקיטילופה תורצו םויה-תורצ לש םומעשה בורמ יתיאלנ , יתפיע רבכ ,יוה

 תאצל ,ירדגמ תאצל ינא הצור ,הלא לכ תא חוכשל ינא הצור ,טעמ ירדבתהל, ינא הצורו

 יוג לע רבדל -- טרפב ונל םיעגונ םניאש םינינע לע רבדלו ,המועזהו הרצקה ונתונינגטצאמ

 לע אל קר , לכה לעו לכ לע -- ,הזל הז  םהיסוחיו .םהינינעו םהיכוסכפ לע ,םדא לעו
 ! ונלש וניתורצ לעו וניתודוא

 סחינתנש ךיא יכ .בל תמושתל אוה יאדכ "יניציניווה טפשמ,ה ירה רבדה ןכ םאו

 המב .םימלש םישדח העברא ךשמב וב = הנינעתה *תוישונא,הש איה הדבוע לבא ,וילא

 ? הזכ הבורמ ןמז ךש8ב תובבלה לכ תא וילא ךושמל לודג וחכ היה
 ,םילעופ יפלא תואמ לש תולודג תותיבש ויה ,דאמ םיבושח תוערואמ ועריא םיתניב אלהו

 ,םינלבק יפלא תורשע לש תותיבש -- ,ןיידע ונלגרוה אלש המל ,רתויב בושחש המו
 . םילעופה תתיבש לע הבושת רותב םינלבקה תתיבש .הזחמ לומ הזחמ ."הדובעהינתונ,

 המשנהו , ללכושמו ןקותמ רתויה ב דחא לכ םיניוזמ ואצי םהינש הדובעהו שוכרה

 לע םדא תויה םוימ םייחה תונויזח לכב לודגה ילוא ,הזה לודגה ןויזחה הארמל .תסכרפמ
 וא הדוכעה ינפב שוכרה :ימ ינפב ענכי ימ ? חצני ימ : תעדלו תוארל ,םויה דעו ץראה

 ,תוריחבה קוח בקעב היסורפ ירע לכב ויה תונושמ תויצארטסנומידו ,-? שוכרה ינפב הדובעה

 .םיתעה תרומתל קהבומ ןמפ - ,וז תרדוסמ הנידמב ןתמגוד ויה אל ןיידעש , תויצַארטסנומיד
 ותריטפו - . שממ השרח הפוקת םירשבמ תונויסג -- ,"תיריואה הפועת,ב ושענ םישדח תונויסנו

 היה אל הלא לכו - .יאדוב איה בושח ערואמ איה ףא הילגנא ךלמ יעיבשה דראודא לש

 אמש ! םהיעיוסמו "תוטמההירובג, לש הזה ינרדומה טפשמה תא להקה תערמ חיכשהל םהכב
 עודיה טפשמהש ,ינא בשוה .וניא הז םג - יקוחה ודצמ הז טפשמ אוה ןיוצמ :ורמאת

 'דצ  לכמ | היה 6 וילע הרבע "הלוכ הפוריא.ש , הבקסומב םירכאה תדוגא לש

 תא וילעמ טישפנ םא יכ . שודח םוש וב ןיא ירה תמאבש .הז טפשממ ןיינעמ רתוי וידדצ
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 ,האווצו האווצ לכב "םילוספ, האמ אוצמל דאמ לקנש  ,רורב עדוי ,ולא תוכלהב
 תואווצ,ה ולאב םג המו ,הילע םימותח םירע האמו ןירכו תרכ הבותכ איה םא וליפא
 -.םישרויה לש בוטה םנוצרב קר תויולת ןהו ךרע םוש טעמכ ןהל ןיאש .'תויתיבה
 = .עורי אוה םישרוי לש בוטה ןוצרהו

 ,לבור ףלא רשע-השמח ךסב דחא ןובזע לע וישכע םינותעה ונל םירפסמ הנה
 ,ריעה דנאקראמַאסב ,םישדחה םיסונאה ןמ דחא ,בהלנ ינויצ תימואלה ןרקל בועש
 ,האווצה תא רשאת אל תושרהש ,םחכ לכב ולדתשי םישרויהש ,רמול רשפא שארמו
 לבקל תוכזה ,אופיא ,הל ןיאו היסורב תרשואמ הניא המצע "תימואלה ןרק,ה ירהש
 לבא ,לופיש ימל וא המל-לופי = ,תוינויצל שדקומ היהש ,ףסכהו-תונובזעו תושורי
 הנמי ימו ..םיימואל תונובזע הברה שי אלה הז ןובזעכו ..,ונלש ימואלה רצואל אל
 ..?ןוימטל וכלה וא דובאל וכלהש ,תוינויצהו תוימואלה תושוריה רפסמ תא רופסי ימו

 גאוד אוהש ,וישרוי לש םנומממ וילע ביבח ונויערש ,םיינויצה ןמ שי םאו
 רומלי ,ותבוטל ישממ רבד תושעל לוכיו הצור אוהו שודקה ונויער תודיתעל תמאב
 ךומסיש אלו ,הבוטה ותבשחמ תא םייקל ומצ ע ב לדתשיו םינקרימאה ךרד לא אנ
 ...וישרוי לע

 םנ ןה ןינע-תואלמו וללה םיקנאיה םה ןינעייאלמ :יביבה ,ורמאתש המ ורמא
 ,תויקנעה םהיתובדנ

 ! םהמ דומלל שי תולורג תוכלה המכו



 ל

 .םישעמו תובגשהמ

 םליבשב רסחו בוט ושעי םהש ,םהירחא םהישרוי לע וכמסו םהייחב בומה תא תושעל
 -םמייקל אלש אקוד םילדתשמו תואלתמא םישקבמ םישרויהו--םהירבד תא ומייקיז
 -ילעבמ ללוש יתייה ,הלעמ לש אילמפב טפוש ינא יתייה וליאו ,םימייקמ םני א +
 ,התימ רחאלש תוקרצ דעב םהל עינמ וניא תמאבש ,ןדע ןגב םקלח תא הלאכ תוקדצ
 רתויה ורצי לע רבגתהו ומצע תא רעצש ימ ,"ארנא ארעצ םופל, :םהל רמוא יתייהו
 ,ןויבאה ויהאל ונוהמ ןתנ ויתוואתבו ופונב םלש ודועבו-ןוממ לש ערה-רצי-השק
 ,וינפל םיחותפ ןדעה-ןנ ירעשו ,םימשה"תוכלמב ןוגה חרוא אוה ירה-,ללמואה ומעל
 תא רעצל הצר אל ,ורצי לע רבגתהל לוכי אלש ימו ;וליבשב תנכומ ןתיול-תכיתחו
 ,ןויפנ ידיל םתוא איבהו ,תאז תושעל הוצ וירהא וישרויל קרו ,ופסכמ דרפהלו ומצע
 יאדוב היה הז טפשמו ...ןדע-ןנב ומוקמ ונריכי אל-,שפנדתמנעו רעצ םהל סרנו
 םינתונש ומכ ,ךייחב ןת-הקרצבש םירבדל תתל התא הצור ,תמאבו  .קדצרטפשמ
 םישרויה לע םיכמופ ןיא םג אלא ,ולאכ תונוגה תובדנ םיבדנמ קר אל םש ,הקירימאב
 .תולודגהו תובוטה תובשהמה תא םייחב םימייקמו

 !הלא םינקירימאמ דומלל םילוכי טרפב םיינויצהו ללכב ונמעדינב ויה המכו

 ,תונובזעו תונודקפ לע תודנא תוכלהתמו תועומש תובבוס ינויצה  םלועב

 ..,'שוד קה ןויערה תבוטל, בוזעלו דיקפהל םירמוא םיבהלנ םיינויצ ,םימסרופמ םיינויצש
 רישעהל,ו תואווצ בותכל םתעדב שיש וא ,התע םיבתוכש וא ,ובתכ רבכש ,םירמוא

 קפס ליטמ ינא ימצעל ינאשכש ! ,םכל דינא תמאה תאו ..,התימ רחאל - 'ןויערה תא

 :תונובזע,ב הינע ונתעונת .רבכ הז "הטימש ונארק, הז רבדב יכ ,ולא תודנאב

 םהו םנומממ םימעפל םהילע הביבח םתונויצש ,םישנא ונב שי ילוא .ןויזב ידכ דע
 ותונויצש  ןויצדבבוחו ינויצ םימלועל היה אל  ןיירע לבא-,םוכס הזיא הל םישידקמ
 ,סיינעה לע ,ןבומכ ,רבדמ | יניא | ,וישרוי - םנומממ וילע הביבח | היהת
 -,םהירהא םהינבל שירוהל המ םהל ןיא ידוהיה םנורשכו תידוהיה םשפנמ ץוחש
 םרצי לע רבגתהל םילוכי םניא םה ףא - םיטעמה תלוכיה-ילעב הלא | וליפא
 לע רגוע ינא ,התימ רהאל םיקפעה תא רדפל םיאב םהש העשב וליפא

 ,"ןויצ-יבבוח, לש דעוה איצומש ןובשחה"ירפפסב םידוקפה"ףסכ לש  םהיתונובשח
 ןח - !תורמוא ןה המ תוירבהו ,שייבתמו-ינויצה סרננוקה איצומש ,םילוקוטורפבו
 ,םיסכנב רישע היה ימ קר אל הארמ התימה ,תמאה לכ תא הלגמ התימה :תורמוא
 רמלו אצ-תיתמאה תוינויצה תא ריכהל התא הצור .תועדב רישע היה ימ םנ לבא
 םתוינויצ תא ולנש ,הלא םה םיבר יכו ,םיתמה ירפסמ אלא  ,םייחה ירפסמ אל
 תא ומייקיש ,םהישרוי לע וכמפ-הלאכ ילוא ויה םאו ... םהיתונודקפב ,םהיתונובזעב
 םישקבמ םהו שחנכ םורע םע םה ,סישרוי ינימ לככ ,םיינויצה םישרויהו ,םהירבד
 איהש לכ העירי  וליפא ול שיש ימו ,תמה ירבד תא םייקל אלש תואלתמא דימח
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 .יקסניול .ל א

 - ,ותחקל ושקביו ואובי םמצעבו ,םרשעב שפנ"לעונ ושינריו ירמנל םתביק תא
 לבא .ריתעה-תריש יהוז .יאדכ וניא וא וב לפטל ונל יאדכ םא ,רבדב בשיתנ זאו
 ,תוחפה לכל ,ןתי ,ול ןיא רשאל טעמ תתל רמואו הניב יריל וישכע אב רבכש ימ
 לארשייסעכ ינע-םכתא לאוש ינא-ימו .לודנ רתויה ךרצנהל ,אכודמ רתויה ינעהל
 תוכרטצהה וגל ןיאש ,ונתאמ רתוי לודנ ךרצנ ימו = ,תילכתב אכודמו לדו ינע םע
 ..? ץרא ,ץרא ,ץרא-תיחרכה רתויה ,הנושאר רתויה

 ףלאש לע האצרהב אובא ןויציילעופ, לש אבה "ימלועה, סרננוקה לע הייא
 תלעותל הבוטל התוא ורתפיש ,תינינכ רה םהילע הפכאו ,םלצא לדתשאו וז הבושח
 השוריה ונלרונב הלפנ אלש ,לבח התע"תעל ,ילפש ןינעה, התע תעל לבא ;ונמע
 ,'הלודנ תילכת,ו *אתורבחב רשה םע-השוריו אינודנ,ש ,רבדה תמא ,תירליפקורה
 ימואלה קנאבהב "הלודג תילכת ונישע, אלש ומכ הב םנ "םישוע,  ונייה אל ,אמתפמ
 ינפב אוהשכ רראילימ ,ינאש דראילימ לבא ,ונלש "תונרק,ה ראשבו תימואלה ןרקהבו
 .,וב לפטל היה יאדכו ,'ןינע, אוה רבכ ומצע

 לש הינולוכיפפה דצמ - רחא דצמ םג ןינע איה האלמ וז הלודנ השוריו
 ...'םישירומ,,ה

 .תשרוד איהו הלאשנ רבכ וז השק הלאש - + רובצייכרצל השורי םיליחנמ דציכ
 .םינורתפ

 -יכרצל ותשורי תא ליחנמש ימ שי :םינבדנב ,םישירומב שי תודמ שלש יכ
 קר התוא ליחנמש ימ שיו ,וייחב "אבה ומלוע, תא האור אוהו םייחב ודועב רובצה
 .התימ רחאל אלו םייחב אל התוא ליחנמ וניאש ימ שי ,ףוסבלו ,התימ רחאל

 ןיא  ,םתומ ירחא םנ םפסכ לע םיסחש ,םיעגושמהו םישפטה םתוא לע הנהו
 וניאש ,םונפ םדא ,חמדםותס ,רומנ שפט תויהל םדא ךירצ אלה ,תמאבו .ללכ רבדל
 ומיקי אל "בהז לש הבצמ, יכ ,ןיבי  אלש ידכ ,שפנה-ןובשח תא בושחל רשכומ
 הטורפ--רפעדינכושל הריחמ--וזכ הבצמ ומיקי םנ םאו .םיביבח רתויה םישרויה םג ול
 ,תוחפה לכל ,רובצה תא םיליחנמש ,הלא םה םהמ םיבוט-,הטורפמ תוחפ רועו
 ודועב רובצל ותשורי תא ליחנמש ימ אוה םהבש חקפהו בוטה לבא .התימ רחאל
 ,ומייקי אל אמש -וירבד תא ומייקיש ,וישרוי לע ךמוס וניאו םייחב

 תניחבב איה ירה ותומ ירחא קר דסחו בוט תושעל רמואש ימ ,ללכב כ
 קרו ,ופסכמ דרפהל ול השק יח אוה דוע לכ ,"טיקנ אנמלשל הישפנ-אבנגל ארסח,
 םיבר םימחרב אוה הצרתמ ,ורשעב שמתשהל תורשפא ול ןיא רככשכ ,ותומ ירחא
 .,'יליבשב ןוכסי אלש המ ,ילא ,ךל אה, :רמואכ ,ול ןוכנ ןיא רשאל םנ קלח תתל
 .ריל םישרויה תא איבמו ,המייקל וישרוי תא הוצמו ,"ערמ"ביכש תאווצ, בתוכ אוהו
 םבלב ץמוא יד היה אלש ,םינבדנה םה  םיבורמ המכו .,,אטח םהל | םרונו ,ןויסנ
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 .םישעטו תוגשהה

 כשש 2 ==

 ומכ | ומייקתי - םיהובנו | םינוניב  ,םיכומנ :  םינוסה לכמ  ,םינימה לכמ רפסה-יתב
 ,ויהי - תויהל םייוארה רובצה"ירסומ לכו דסההייתב הלא .התע דע  ומייקתהש
 םייממעהו שיירובצה םייהה ןמ ד"וי לש וצוקכ וליפא הנשי אל הוח רראילימה
 המ .וז , הבדנב ושינרי אל סנש רשפא הנירמהריבשותו ,הנתמב הל ןתינש ,הנידמב
 ןימאמ ינא ןיאש המכ .לדו ינע סע  ,ונמע יריב הזה רראילימה לפנ וליא ןכ ןיאש
 דראילימל | .ינאש רראילימ - ,תואלפנ תושעל ץוחה ןמ אבה לאטיפאק לש וחכב
 ןתונ היה לבא ,הווקמה העושיה תא ונל איבמ היה אל אוה .,"ערה-רצי, יל םג שי
 ומילשיש ,זא היה רשפא - רקיעהו .תודחא פינש ךשמב דוכעל תורשפא ונל
 םהל שיש ,היתפיטנאה לכב ,םייברעמהש ,ינא בשוח .'םייברעמ,ה םע 'םייחרזט,ה
 אוביש דע הנתמהל סהל שיש היתפמיפה לכבו ,לארשי-ץראב תישעמ הדוגעל
 לארשי-ץראב היורהל ,דראילימב הרובעה לא תשנל םימיכסמ ויה ףוס ףוס ,חישמ
 ושעל רשפא היה הברה :רוצקב ,., .ץראל-ץוחב ריספהלו

 םה םיניבמ ,היורהל ךא םה םיעדוי :םילודגה םירישעה םה םישפט ,הנומאבו
 ךיא םיניבמ םה ןיא ,םיעדוי םה ןיא לבא ,רובצל ,ףוסאל ,רשוע תושעל ךיא קר
 וזיא .הבומ הצע םהל אישמ יתייה ,יתצעב םילאוש ויה וליאו .םפסכ תא קלחל
 ו הרישעה הקירימא תא-+ עיתפה ימ תא + הקירימאב ,לשמל ,רליפקורל ול שי יהרזצ,
 ןיאש המ .וחכשי ומש תא םנו םיטעומ םימי ורבעי אל ירה - !םיירפעל םינכה ןבת
 ,דובכה בור תא רעשל םתא םילוכי - .ונל הזה דראילימה תא סינכמ היה וליא ןכ
 ,תשוחנ לש תוטורפ י'ח קר ונליבשב ובדנש ,הלא המו : ותוא םיליחנמ ונחנא ונייהש

 ,םיפותה לכב םדובכל םיפפותמו ,םרככל המבו םהב תושעל המ םיעדוי ונא ןי
 םיצירעמ ונייהש ,המכו המכ תחא לע הזכ לודג בידנ - ,ןושארמ םורמ םדובכ אפכ
 .ותוא םישידקמו

 ,בדנל יארכ ימל םיערוי םניאו םיררראילימה םה םישפט :יתרמא רשא אוה
 אינע רתבו אתורישע אלזא ארישע רתב, ובש ,םלועה-ררס םג איה ישפטו

 וליפא הב ןיאשו הלשמ הכרה ךכ-לכ הל שיש ,הרישעה הקירימא ."אתוינע אלוא
 ,םידרַאילימ התבוטל םיבדנמ - ,בוט רתויה רצ לע ול ונאד אלש ,רחא ירוכצ רפומ
 ותכוטל םיבדנמ ,ץרא - םעל תיחרכה רתויה תוכרטצהה וליפא ול ןיאש ,לארשי םעו
 ז תוטורפ לש תובדצ

 .סערתמו - הז הנושמ רדס לע ינא לבוקו
 'הקולח,ה ררס יונשו ללכב םירדסה יונשב טעמ ןיתמהל רשפא רוע םא ,יכ

 םירישעה םאו .יאנפ רוע ןיאש תונמאנב-תונצכקו תוכדנ לש הז ןינעב הנח ,טרפפ
 םע הושב הוש םרשע תא קלחל התע"תעל םימיכסמ םניא יידע תלוכיה"ילעב
 ולקלקיש רע אכרא םהל תתל רשפאו ןיתמהל תוהש שי :םהל חנה ,וכ ולטעש הלא



 יקסניול .ל .א
 ו ו ב רב

 היחת לש ןמיס | ,םייח לש ןמיס . רתוי רוע םהילע ביבח םמעש ,אוה תוא . םמעל
 רבד . המואה יכרצל םילודנ םיבדנמ םג ול ןיא | ,םייחזחור וב ןיאש ,םע . םעל אוה
 םתא םיצור ... םעו םע לכ לש םייחה"חכ תא וב דומל הדמה"וק ,אופיא ,אוה הא
 ... םיסורה לשו םילננאה לש תויממעה תובדנה תא ,לשמל | ,וכרע-רבדל היארב
 דוסיל ןוילימ ברנש ,םהב רחאה אצמנ דימ  ,תויחל וליחתה ךאש ןויכמ ,םיקרוטהו
 . םויה דע היסורב ונעמש אל ןיירע הזה רברכ , תימואל הימידקא

 ןבדנ ףא וב אצמנ אלש ,םעל ול יואו ,הלאכ םיבדנמ וב שיש ,םעה ירשא
 ! לודג דחא

 ןיאו ולאכ תובדנמ תאצויה . תלעותב הברה ןימאמ ינא ןיא ,יתומאש ומכ
 ינפ תא תונשל ץוחה ןמ םיאבה םילאטיפאקה לש םחכב שיש ,ןכדסנ ןימאמ ינא
 םעה ןמ יעבט ךרדב םילבקמ ונירפופש ,תוטורפה יניעב תובוט | , ונתורפסו ונמלוע
 העשב | באוכ ל יבל לבא . ץוחה ןמ תואבה תולודגה תובדנה ןמ ,ויארוק יפלאב
 בד .ירמגל טעמכ ונמעל וישכע אוה רסח "םיטאניצימ, לש הז ןימ יכ האור ינאש
 ל .שפנה-תולד ,חורה-תולד ,תולד-ןמיס אלא ,בוט ןמיס וניא ,יביבח הז
 ; הברה בשוח וניא יה םע ןב תורפסה"בבוח ,ללכ ירשפא הזכ הזחמ ןיא יה םעב
 בדנל ךירצ אוהש ,אוה שיגרמ  ,בדנמו-תורפסה תבוטל | נדנל ךירצש ,אוה שינרמ
 ומע 65 בדנל אוה  הברמ - רתויב יח םעש המ לכו ...בדנמו -המואה תבוטל
 ףא | ,ונימיב יח רתויה אוהש ה םעהו ,דחי םנ םיינחורהו םיירמחה
 לש תובדנ בדנמ אוה  ,תולודג רתויה ןה ,ללכה  יכרצל ,רובצה יכרצל ויתובדנ
 י'נינרַא ק הסנ רככ | ,תוטיסרבינואה יכרצל | ,םינוילימ תורשע לש | ,םינוילימ
 הנהו הנירמה יבחר .אולמב תוקיתוילביב יכרצל םינוילימ תואמ בדגל םסרופמה
 דע הנוגה חפסוה רימ ףיסוה ,הקירימא גהנמכו ,וב תורחתהל  רליפקור אב הז
 = ! דראילימ ידכ

 , הוה ארונה םוכסה ארקמל תרצענ יתמישנ
 רככ םש . הלאכ םירפסמב ולגרוה רבכ וז הנידמב -- + והמ הקירימאב דראילימ

 'דרוי, טעמכ ,"ינוניב תיב-לעב, תניחבב םש אוה רנוילימ ,םידראיליב לע םירבדמ
 2 : תולה ןמיס--החפשמב רנוילימ ..,ךורש-ןינעל וב ןישייבתמש םימעפו ,ןלציל אנמחר
 , םינתוחמל ,החפשמל הפרח ,תונויזב .הזכ רשא שיאב ןתהתהל יאדכ רבדה ןי
 , וב ןתהתהל יאדכש ,יתמאה סחוימה לבא ; וב שייבתהל ןיא ,רישע והז--.רדראילימ
 ,רדראילימה והז ,ותחפשמב ראפתהל שיש

 ןל עמשמק יאמו-רובצה יכרצל דראילימ בדנו ,רליפקור רמולכ ,זלה אב הנהו
 אל ףא - + הקירימא .ינפ תא הנשי הז דראילימש ,םתא םירובס אמש -- + וז הנירמב
 הלא .וידעלבו דראילימה םע .תויהל הכירצש המ ,התיהש המ היהת הקירימא \ תצקמב
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 .םישעמו תוכשהמ

 'המע,ש ,רמול םילוכי ונא החטבבו איהה "הלודנה העושת,ה לש התירחא תא וישכע
 תואמ המכ וליפא אהיו ,תוחפשמ המכ ועשונ םאו .איה תחא טעמכ--"הידעלב,ו
 - ז ונלש 'תימואלה הרצ,ה תמועל ןלוכ ולא תוחפשמ ןה המ ףוס ףוס-,תוחפשמ
 .ספאו ןיא

 . דאמ בוט רבד אוה ומצעל אוהשכ לאטיפאקה : יל ורמאתש המ ינא עדויו
 ותעב אוה בוט לודנ לאטיפאק ףא ךכ ,ומוקמבו ותעב אוה בוט רבד לכש םשכ לבא
 : ומוקמב אל לבא ,ותעב ,םנמא  ,היה שריה ןוראבה לש ולאטיפאקו ;  ומוקמבו
 תא ,תואנה לעפמה תא אוצמל ,הכז אל ,חילצה אל ,ןוכנ רתוי ,ליכשה אל ,טושפ
 תאשל םילוכי םניאש ,םיקסעב םתוא עיקשה הלחתכלו  ,וינוילימל  תואנה םוקמה
 ותואב ,ימואלה 'קפע,ה | זתואב םתוא חינמו הכוז היה וליא ןכ ןיאש המ ,תוריפ
 תצקמ יאדוב ...דעו םלועל תמייק ןרקהו דימ םילכוא ונייה ויתוריפש ,ימואלה לעפמה
 . תמאה לכ דוע הניא תמא תצקמ םלואו ,רבדב שי תמא

 לבא .תוריפ איבהל לוכי וניאש ,שיב קסעב ופסכ תא עיקשהש ,רבדה תמא
 -- ול יוארה םוקמב ותוא עיקשמ היה םא וליפא הבורמה ותחלצהב קפס ינא ליטמ
 אל לבא ,התעמ רתוי םימעפ האמ ,תלעות רתוי איבמ היה יאדוב .וניתובא ץראב
 ליממ ינאש םשכג- . לאטיפאקה לש ולדנ יפ-לע תופצל רשפא היהש ,הדמה וזב
 התלעותב םנ קפס םימעפל ליטמ ינא ךכ = ,לבונ-ןובוע לש הבורמה תלעותב קפס
 רשה םע השוריו אינודנ, :- + תורמוא תוירבה ךיאו ... וז השורי לש הבורמה
 לכ יכ החלצה ןהל ןיאו ןהילע הרוש הכרבה ןיא | השוריו אינודנ , "אתורבחב
 לע סעה ליבשב אבש ,לאטיפאקל שיש , ךרעה ותוא ול ןיא ץוחמ אבה לאטיפאק
 . ומצע םעה תדובע ידי

 ,שדחה בושיה םהל ךרצנ דוחיב ,דאמ ונל םיכרצנ ,םנמא ,םילודנ םילאטיפאק
 רקי לבא ; המודכו םע-יתבו רפס-יתב דסיל ,יעקרק קנאב ןנוכל רשפא םתרזעב יכ
 ,4 ץוחה ןמ םיאב םילקש האממ יממע דחא לקש יניעב

 תולודנה תובדנב תולודג תווקת הלות ינא ןיאש יפדלערףא ,ןכ-יפדלעדףאו
 , ןהב ינא אנקמ ןכ"יפ-לעדףא ,"םירישע םידוד,מ תולודנ תושוריבו ץוחה ןמ תואבה
 םא . םתורפסל "םיטאניצימ,ו םעה יכרצל םילודנ םיבדנמ ןהל שיש ,םלועה"תומואב
 ןמיס +, םייה לש ןמיס והז םינפ לכ לע-ואיבי אל וא הווקמה תלעותה תא ואיבי
 םדועבו ויתודיתעו םמע יכרצ לע תובשחמ םיבשוחש ,םינב ול שי םא ,םעל אוה בוט

 --םדאדינב שי םא ,יכ , םהלש םהיכרצמ הלעמל םמע יכרצ תא םה םידימעמ םייחב
 םנוממ םדא-ינב לכ טעמכ הגה ,םפונמ ר תרי םהילע ביבח םנוממש ,-בר םרפסמו
 ול שיש ,םעל אוה בוט ןמיסו ; דאמ אוה ביבח ןפוא לכבו ,םפוגכ םהילע ביבח
 הנתמ ותוא רוסמלו קפס ילב םהילע ביבחה רבדה תא תחקל םירשכומ םהש ,םינב
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 .יקפניול .,ל .א
 1 ג

 7פב : םתוכלמ ירתכ תא ונישהש ומכ הלאה םירתכה תא םג גישהל םירמוא

 .איח הלוכ הרותה-לכו םהלש אוה | ולוכ םלועה לכ . הכישמב ,תופיקתב ,ףורגאה
 פויע הרצו .םהל קו ,םהל ךייש רובכה לכו ,םהלש ןה  תומכח"בורו ,םהלש
 ספה אלא ,רמולמו םכח םתפ התע וניא דמולמו םכח . םהירבח לש םדובכב תוארל
 ,ומצע תוכוב אל סרפב התע הכוז דמולמו םכחו .רחא וא הז םע לש דמולמז
 ךוחל ולפנ רבכ תימואל האנקו האנש לש תחא הפט אלו . תורחא תויכז ךותמ אלא
 אל תמאב םילודנ המכו המכ ...הלאה םיסרפה תמחמ םימעה-תאנש לש לודנה םיה
 הולדגבו המכחב אל יכ . וכז רבכ-םיסננ ,תוטועפ המכו המכש דועב ,סרפל ןיידע וכז
 פיכזטו םינתונ-תתל ןובשה שיש ימל .., הקיטילופב אלא ,היכוה-רבד יולת ןורשכבו
 , ורודב | דיחי  היהי םא וליפא | םינתונ ןיא תתל ןובשח ןיאש ימלו ,סרפב ותוא
 יפא ףא ,ירבע ררושמו ,סרפל וכז רבכ םיהלא רסחב א ל ש םיררושמ המכ : אמגורל

 חתל *ןובשח, םוש ןיאש ינפמ=ול הכזי אלש ,ינחטבומ ,דחיב םיקילאיב רסירתכ היהי
 ...ירבע ררושמל פרפ

 כשוחו . האנקו האנש הברמ אוהש--'םולשה תבחרה,מ *אצויה-לעופ,ה והז
 . הלאה םיסרפה ידי-לע םינפל רחא דעצ וליפא ודעצ אל םיעדמהו תומכחה םנש ,ינא
 םישוע םיפיקתו םינבדנש ,רסחהש ,ילננאה ל קו ב לש ותעדל ינא םיכסמש םימעפ
 םיחיורמ םימעפל םאו ,ליעוממ | קיזמ רתוי אוה  ,םיעדמהו תורפסה | ,תונמאה םע

 םיעדמהו תורפסה תבחרה , תוכיאב םה םיריספמ ,תומכב הז-ידי לע םיערמהו תונמאה
 לש העפשה וזיא ירידלע-ץוחה ןמ אלו ,ופונ םעה ידי-לעו םינפבמ אובתש הכירצ
 אלש ,יל  ונימאה ,םיהתפתמ םיעדמהו תורפסהש ,התע ונא םיאור | םאו .םידיחי
 טיא סרפ םוש המכ רעו .םימייק ויה וידעלב םגו םיחתפתמ םה לבונ לש ותוכזב
 ורבח לש םיסרפה-ופונ םעב ,םייחב שרושו דופי ול ןיא םא תעדה תא ביחרמ
 ניכפוה ןהל ןיאש םינבאכ םיחנומ םה  המכ הוש ,וחיכוי ונלש 'הלכשה יציפמ,
 'בוט רתוי לזמ ,ןבומכ ,םהל שי לבונ לש םיסרפה  ..,םחקיו אוביש ,ןיא םכתו
 דכיתח ,תוערה לכל ,אוה הזכ םוכסו ,סרפו סרפ לכ הלוע לבור ףלא םינומשל
 הל ןיאש םינבאכ םיחנומ םגיא הלא םיסרפ .הפוריא-ירפופל וליפא דבכתהל היואר
 אל םה םנ םלואו ..,יאדמ רתוי ,יאדמ רתוי "םינלעב, םהילע שי ,הברדא ,םיכפוה
 םנמא ,םיפי םיעוצעצ ,םיעוצעצ אלא םניא םה םג ,םלועל הבורמ הכרב ואיבי
 ,רתוי אלו םיעוצעצ קר לבא ,תלכשמ ,הבידנ שפג ,הלודג שפנ לש םיעוצעצ

 -התומכב םנ הלודג איהש ,שרי ה ןור ַא ב ה לש תניוצמה ותבדנ : וזמ הלודננ
 תבמהל הברה הליעוה םולכ--לדו ינע םע ליצהל התרטמב - התוכיאבו-הינוילימ רפפמב
 םעש ןויכמ יכ-הלחתמ םיבר ובשח תמאבש ומכ-בושחל היה רשפא אלהו 1.ונבצמ

 ונא םיעדוי אלה ונלוכ ונחנאו ,םיטלוע-תעושת עשוי ,הוכ םוצע ןוהל הכזי לארשי
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 .פילעמו תוגשהחמ

 ה שד 7

 , םימצמוצמ  ונימיבש םדאה לש בלה"ירוהרהו ,ובל ירוהרהמ אלא רברמ םדא ןיא
 , ךכ רטול רשפא םא ,'תוקפבונראט,ב ,הארנס

 םייק םלועה ןיאש = ,ןיידע םירבוס פכר אמ לש ןשיה שרדמה"תיב ירימלת
 םירבד ןיא ,השנרה ןיא | ,תונמא ןיא  ,הנובת ןיא ,המכח ןיא . "הלכלכה, לע אלא
 .הריקפת תשרורה הבער הביק לש לורבהדקוחו הלכלכה-תרות תלוז ,לכ ןיא -- בלבש
 תא | דוע ןיינעמ וניא רליפקור לש  ודראילימ : וז הטיש םישיחכמו םייחה םיאבו
 ...הקסבונראט לש הטפשמ לע םיכבוס ובלדירוהרה לכו ,םדאח

 ותבדנל ךכ-לכ בהלתמ יניא ינא םג ,יביבח ,תמאה תא םכל רמואש ,וצרת םאו
 , יתורפסה "ילבוי, תא ונגח רבכש ,םיעדויה הלאש ,ינא בשוחו , רליפקוה לש הלודגה
 יאשר דוע לבויה דע יכ .הקסבוגראט לש הטפשמל הריתי הבחב רוע ינודשחי אל
 לבא ; ךכבדהמ לש םירברל בהלתהל ,תורענ-ישעמ םימעפל תושעל "ונלשמ םדא,
 לוספ התאו תוירבה ןיב םסרפתנ רבכ ךתנקז לש דוסה .םחרי 'ה - לבויה ירחא
 ןמ לעפתמ ינא ןיא םאו ..,תורז תובשחמ בושחל וליפא יאשר ךניאו הרובע לכל
 ,טושפ ,אלא ,הקסבוגראטמ לעפתמ ינאש ינפמ אל הז ירה - איהה הלודגה הברנה

 ,תויקנע ,תולודג תוכדנ ויה הרואכל  ,הלודג הבדנ םו שמ לעפתמ ינא ןיאש ינפמ
 ימי ,ונימיב תוכירצ ,רראילימ לש הבדנ ןכש-לכמו ,םינוילימ תואמו תורשע  תונב
 ,וילעש ,םייחה-יררס לש תודוסיה"רוסי ,לכה אוה ףסכה וכש ,ילאמיפאקה רטשמה
 לש ףונמהכ םייחה לכ תא עיסהל - ,םייק םלועה ,דמזע םלועה ,היתשה-ןבא לעכ
 .םמוקממ םתוא ויזהל ,תוחפה לכלו ,יונש תילכת םתונשלו שרושמ םרקעל ,פדמיכרא
 ןתומכ ויה אלש ,תולודנ תובדנל ונימיב וניכז הנה .ןכ רבדה ןיאש ,ונא םיאור אלהו
 , ידיוושה ל בו .םייחה ירדסב הכפהמ םושל ומרג אל  ןכ"יפ-לעדףאו  ,םימלועל
 תורפסהו םיעדמה תבחרהל םינוילימ תורשע המכ לש השורי וירחא ריאשה ,לשמל
 םירפוסה ,םימכההל םיסרפ םיקלחתמ הנשו הנש לכבו ,יללכה םולשה ןויער תצפהלו
 .ולש עוצקמב דחא לכ תוישונאהל תלעות ואיבהש ,םימסרופמ רתויה םולשה"יפדורו
 הברה אל קר אל תמאב ,ונלוכ ונא םיעדוי ירה םלועב םולש תוברהל ליעוה המכו
 האנש תוברהלו םולשה תא טיעמהל םהידי-לע םרג העורי הדמב אלא ,ויסרפב םולש
 תמחמ רבכ הז םיברה םימעה ןיב שיש ,השובכה האנשה לע ףפונ :םימעה ןיב
 םירפופ תאנק :האנשל תחא הבס רוע התע הפסותג ,תרה"תאנקו םילובגה"תנשה
 .האנש םג הברת ,האנק לככ ,לבא ,המכח הברתש רשפא םירפוס"תאנקו  ,םיטכחו
 ילעב םג םה  ,עוחז-ילעבו םיפורנא-ילעב םהש הממ ץוח ,וישכע לש םימעה יכ
 םנ םיואתמ םה - 'תוכלמ רתכ, םהל טעמו ,רוככה רחא םיפרורו םינושמ הוא
 . ואת" וואתי ,הבררא .הרתי הלוע הניא וז יארוב  ,בוטרפשירתכו הרות"רתכל
 םהש = ,הקעה יהוז לכא  .תולועמה ןמ  ,תורתומה ןמ ,תורשכה ןה הלאכ תוואת
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 אאאאצע

 ףליפ כ ור לש הלודנה ותבדנ : ללכה ןמ םיאצוי םונינע ינש-קרפה לע
 .הקסבונראט תרמ לש הטפשמו

 אלש הבדנ - םלש דראילימ בדנ רליפקור לודנה ינקירימאה רישעה
 השידקה איה ףא הקסבונראט תרמו : הקירימאבש הקדצבש םירברל - : הומכ העמשג
 ,היבנועמ רחא ידידלע היבנועמ דחא הנירהל

 , "רבד אמע המ, דמלו אצ ,ויתועדו רורה ינפ תא ריכהל התא הצור םאו
 ,יל המודמכ ,- התא ימ ךל דינאו = ,ךירבח ימ יל הדיגה : עודי םנתפ שי

 רינאו | ,רבדמ התא המ לע ,יל הריגה : רמולו הזה חסונה תא טעמ תונשל יוארש
 , התא ימ ךל

 * ישייי לע חחושנ, : םירמוא היסורב ,ובל ירוהרהמ אלא רבדמ םדא ןיא יכ
 םירבדמו .,הקשמה לע רבדל םיענ לבא ,אקוד ואל - ןיא וא .הקשמ טעמ שי םא
 , ןחלשה לע םירבדמה ינפל איה וליאכ ,תרחוימ המעטה *שייי, הלמה תא םימיעטמו
 - *הקסבונראט ןינע, לע רבדל  ךכ-לכ םיברמש ,ונא םיאור םאו .סוכב ,קוכקבב
 ! הז רובד אב בלה ירוהרהמ ,יביבח

 . םינומעפה לכב םילצלצמ שממ -- הז ןינע לע *רברל  םיברמ,  רמול ךיישו
 אלש , תוטועפה דע םהבש םיבושההו םילודגה ןמ ,ץראה רודכ לכב ןותע ךל ןיא
 תרחוימ המעטהב םיעשי אלש ,ויטרפ-יטרפו ויטרפל ותוא ראבי אלש ,וילע רברמ אהי
 לטומ קונית ךל ןיאש | ,ךכ ידיל רברה עינהו ,הזה רעוכמה יהשעמ,ה יטרפ תא
 ,הלאה *תוטמה-ירובג, לש םהיתואקתפרהב יקב וניאש ,רפסה"תיבב אקדרדו הסירעב
 ועינה ךיאו והער תא שיא שחכב ובבס ךיא ,טורטורפבו תוטרפב עדי אלשו
 ןינע לע תוקומע תוריקחב וסנכנ  םירקוחהו םיפוסוליפה ילודגו .., ךכ ידיל םירבדק
 ןימכ ןינעה תא ושרדו "תפאנמהו םיפאוג,ה לש תכבוסמ  הינולוכיספבו הז *בושה.
 , הטפשמו הקסבונראט תא ץראה לכ אלמתו ,רמוח

 - .רבד רבוד ןיא רליפקוה לש האלפנהו הלודגה ותבדנ לעו

 יכ . ורוד תא איה תנייצמ ,איה תיפוא הו טפשמל תרחוימה בלח-תמושהו
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 ועידוה יאשחב ,םנמא .ךכ-לכ רומה זא היהש ,קוחה דגנכ וליפא ריעב םריאשהל
 ריעה ןמ שרוני ףוס ףוס ינולפ ידוהיהש ,םייפורה תובוחה"ילעב לכל .תוריקפה-תיבמ
 םגו םינשיה םהיתובוח תא לכקלו .העשה תא ןיוכל הלא תובוח-ילעב ועריש ירפ
 לארשימ םיולה תא וריאשה התע"תעל לבא ;תושדח תואולה תתל ופיסוי אלש ירס
 ותוא - בוח-לעב היה אלש ימ לכ םלואו .םיחרזאה לש םנוממ לע וסח-יכ ,ריעב
 תובוחה ליבשב ונלצנ "תוריזג, המכמ | ,ערוי ימ התע רוע םגו .הלמח אלב ושרג
 ךל -םיאנוש ךל שוכרל התא הצור :רבד לש וללכ - + הבקסומל םיבייח םידוהיהש
 - וגתי קר םא - םהמ הולו ךל - םיבהוא ָךְל שוכרל התא הצור םאו ,םהל הולהו
 ,םייטרפ םישנאב רבדה ןכ ...ךמולשב ושרדיו ךובהאי רתוי ,תחקל ףיסותש רתויו
 ,חיכות תפרצו .תוכלממבו תונידמב ןירה אוחו

 .םיכירצ ונא התוא דומללו איה הלודנו הבר הומ וגל תאצויה הרותהו
 לארשי"ץרא ןיבו ונלש "םייסנאניפה םידסומה, ןיב םיסוחיהש ונא םיאור םא

 המ - איה ךכל תיתמאה הבפהו .וגב םירבד םתסה ןמ ,בוט רת"ה דצ לע םניא
 ןיב םיירשפא תוברקתה לש םיסוחי הלא-יא : ךמצעב עגה .תואולהב טעממ קנאבהש
 טעמכ קנָאבהל תבייח הניא ץראה םא ,הב דובעל ךירצ אוהש ,ץראהו קנאכה
 רתוי ,לארשי-ץראמ יל םיבתוכש ומכו .בהאת אל ותוא ךל בייח וניאש ימ - + םולכ
 יכו .תונודקפב לארשי-ץראל קנאבה בייח ,תורטשב קנאבהל תבייח לארשיד/ראשפ
 - 1 םולכ ול תבייח הניא טעמכ איה םא ,לארשי-ץרא תא בהאי קנאבהש רשפא

 ינזאב הננואתהש ,תחא תיסור השא לע רפסמ םיעודיה "ויבתכמ,ב היקסמנומ
 לעבהש רשפא יכו :התוא הכמ וניאש-היארהו ,התוא בהוא וניאש ,הלעב לע המא
 -ץרא תא בוחאל לוכי וניא ןכ םג ,יתעדל ,קנאבהו - + הכמ וניאש השאה תא בבחי
 !ול תטמשמ הניאו הברה ול תבייח הניאש ,ץראה תא בבחל רשפא יכו : לארשי

 רתויה יעצמאהו .םייוצר-יתלב םיסוחיו תורירק לש םינמס ,יביבח ,םה הלא לכ

 לארשי-ץראש המ לכ .האולחה - אוה םיסוחיה תא בישיהלו תורידיה תא קזהל בוש
 .התכומ שורריו המולשב שוררי ,התוא בבחי ,רתוי התוא בהאי קנאבהל תבייח רתוי היהח

 .םירורב םירברה ,יל המודמכ
 ...1 העינמה היהת רצ וזיאמ :הנטק תחא הלאש קר
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 ינש, לש הילידיאה זכרמו ,"גרוברטפהימי, ירחא ואב "הכקסומדימי, םלואו - 'תושפנ
 םוקמב ,הלשממל רצואה-תיב לש ףתרמב ,םש היה "המאתהב םיקפודה תובבלה
 ןוילימ תואמ עשת םיחנומ ובש ,הוכ "שודק םוקמ, יכו ;  בהוה-יקש םיחנומ ונש
 רשקלו 'תונידעו תוקזח, תושנרה ררועל אוה לנוסמ ,תועבטמבו בהז לש תואמורגב
 קפד דבלב תובבל לש דחא גוז אל יכ ,קפס ליטמ שיא ןיא הזב - תובכלה תא
 +. .םיכב יולת בלה : 5 ו ה 116 06906 , ,,בהז לש םיקש הארמל הקזחב
 םיולמהש ,תורצואה"ררש ידי-לע םולשהרכאלמ ורשבתנש  ,יהלודנה הרושב,הו
 ,הביבח רתויהו הקזח רתויה םולשה-תרושב התיה ,םיזוחא רשע העבש וחיורה םייתפרצה
 ינאש המכו ,ינאש (הלאכ תובית-ישארב רבדל אוה בהוא אלה ידוהיה) םיזוחא ב"וט
 התע-תעל רחאהש ,םימעה ינש ןיב םולשב - יללכה םולשב ןימאמ יניאו 'סרוקיפא,
 'תמאזםולש, היהי ,לכקי הזו ןתי הזש ןמז לכ יכ | .ןימאמ ינא ,לבקמ ינשהו ןתוע
 . . .םירהא םירובד וליחתי דימ ,תתל הצרי אל הוש ,םימי ואובי םא ,ןבומכ ,םהיניב
 ךל ןיא יכ  .ןתונה דצמ תוחפה לכל  ,ופקתב יאדוב אוה םולשה התע-תעל לבא
 ךידי"ישעמ תא החלצהב ךרבמ תמאב אוה ,הולמה ןמ ,רוסמ רתוי ,ןמאנ רתוי בהוא
 וניא בור יפ-לע .ךכ רמול רשפאהיא וילע -- הולה ,ךייחל ,ךתפנרפל ,ךמולשל דרחו
 חולשל םג אוה ןוכנ ,בוחה תא םלשל ביוהמ אוהש העשבו ,הולמה תא רתויב בהוא

 קופדי הבלש ,היסור דעב הבורע בורעל לוכי יניא הז דצמו ...'תוחורה לכל, ותא
 ,רבכתהל היוארה הכיתח םה -- םיזוחא רשע-העבש .תפרצ לש הבלל המאתהב דיטח
 רצמ ,הז תמועלו ,ךכב לגרוהש ימל וליפאו ,ןימולשתל םימיענ ךכדלכ םניא לבא
 ,וז הנידמב ילכלכהו ינירמה בצמה היהיש ךיאו ,םימי-ךרואל הבהאה החוטב תפרא
 ,תינקילבופירה ,הרואגה תפרצ--,ףולחי אוה םג וא היצוטיטסנוק לש לצ הב םייקתי םא
 ,חבשל ,ללהל ,ףונחל ,תוקלח רבדל עדת דימתו התבהאל םימעט דימת אצמח
 יםולשה-יכאלמ, ורמאש ומכ ,רמאתו וירדס תאו יסורה םעה תא םמורלו ראפל
 .הולטה עבטמ אוה ךכ יכ "וז הדמח-ץראב תויחל הכוש ימ ירשא, :הבקסומב וישכע

 אלו םיולמ ונייה דימתש המ - ונמע לש הלודנ רתויה הרצה התיה ,יתעדלו
 םיברה ןישוריגה לכ תודלותבו לארשי לע *תוריזגה  תורוק,ב בטוה ןייענ םא .םיול
 תאנק םהל המרנ-- תדה תאנש םהל המרנשמ רתוי םלוכב טעמכש ,הארנ ,םינושהא
 וריקפהו םתוא ושרנו ודמע- לארשי לש םנוממב תוכול םימעה וצר :םיולמב םיולה
 ויה אל ,םידרפסהל םימוצע םימוכס םיבייח דרפסב םידוהיה ויה וליא ..םהיתובוח תא
 םידרפסהש ןויכמ לבא .םנוממ לע םיסח ויה יכ ,רחא םויב םתוא שרנל םיטיכסט
 חיוחהל %"הרשכ האיצמ, תאו התיה אלה -- םילודנ םימוכס םידוהיהל םיבייח ,זיה
 שורינה ימיבש ,םירפסמנ .., ,םידוהיה ןמ רטפהל הז םע דחיו הברה ךכ-לכ ףפכ
 תואלתמא ואצמו םילודנ רתויה תובוחה-ילעב תא ושרנ אל הכקסומב לורגה
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 .םישעמסו תובשחמ

, 

 םישרמ םניא הקימילופ לש תבורעת םוש ילב הרוטלוקו תוחתפתה לש תויפד
 .רסיל םהל

 ןיעמ .יהוז \ .הפוריארמע  םיוקמ .וילאש  ,"םולשה, והמ ,אופיא ,םיאור םתא
 תא חיטבהל ידכ רסיל םיומוא הלאה םיפיקתהש ,תפתושמ תוירחא לש הרבח
 אלש ןוסא לכ לע ,לופת אלש הקילד לכ לע ,אובת אלש הרצ לכ לע םשוכר
 ינפמ ינא רחפמ ,יוה ,:םידבעושמה ,םישלחה ,םינטקה ומלשי יפרפ,ה תאו ..,הרקי
 אלולה ודבע ארנושו אתשוכרכ, :הז ןונכ לע ונינומדק וצילמה הפי יכ :הזה םולשה
 ..,"אדנ שיבד אברתמ

 ןיירעש ,תחא המוא קר וליפא םלועב שיש דוע לכ .םייקתי אל הזכ םולש
 השענ םא ,םלואו .תוישונאה לש האלמה ןטבב החונמ היהת אל ,יוארכ הלכעתנ אל
 ןמ דחא לכ :"םולש-תע,ב וישכע לש םלועה תא וננוימדב רייצנו עגרל "םינימאמ,
 םולש .ול ןיא תורחא תונאד םוש .ופרט תא לכעמו החונמב חורס בכוש 'םיפרומ,ה
 אוהו ותחונמ תא וזינדי אלו ויתולוכג תא ופרהי אל םיאנקתמ "םירחתמ,  .ביבסמ ול
 דוע ארונ  ,היתוהלכ לכ םע המחלמה הארונש המכו ...ילוכעה ןויער,ל ולוכ רוסמ
 םסרופמה והויצ תא ינריכזמ אוה ,םהוזמו ארונ-המודמה ורשא םע הזכ םולש רתוי
 עורש ,ותפשא לע ,'רחאה רבד,ה ,בכוש אוה הנה ,'גנוחה ריזחה, :ךיר היר לש
 ,רועפ ץקושמה ויפ ; שמשה רגנל וסירכ תא םמחמו ,םהוזמה ופונ אלמ לכב וכראל
 הבחרה ךותמ קרוחו םשנמ אוהו ובחרתה  ויריחנ ,'תוריזח, תוקיפמו תוטלוב ויניע
 שפעלו ריואה תא לקלקל ןיוכתמ אוה וליאכ ,דחוימ גונעת הזיאב חירסמו ,תימינפ
 ...ררב .,ולוכ םלועה לכ תא

 ונימיב םולשה-ןויער לש ותדמתה תורשפאב ןימאמ יניאש ,יתרמא רבכ ,םלואו
 ותישימחו - הלזגה תא בישהו, : ךרד לע קר םולשב ינא ןימאמ .וישכע לש בצמבו
 וחלשי .היהי אל היה-"לוכע לש םולש, לבא ,"וננתי ול אוה רשאל ,וילע ףיסוי
 תואכ ופינחי ,והערל שיא תוקלח ורבדי ,דחא לא דח םיכאלמו םיריצ םיפיקתה
 לש | הירימוק, אלא הזה ןינעה לכ | ןיא התע-תעלו .םולכ הלעי אל םדיב-- םשפנ
 .רתוי אל  ,'םימיהלירבד

 ."הנידמה  בל,ב ינאו ,הבקסומב "ו ויצדי נ ב, לש לבויהריצח גח ימי םימיהו
 'סולשה יכאלמ, הל וארקש ומכו םתדלומזריעל אורקל 'םייבקסומ,ה םיבהואש ומכ
 לע תומאר םירבדמ יתעטשו ,הררה לכב הירימוקח תא יתיארו ,םינפהרתלבק ימיב
 םירש יתעמשו ,הז לא הז המאתתב םיקפודש ,תפרצ בלו היפור בל ,'תובבלה ינש.
 האי המכו האג המכ : יבלב יתרמאו ,יפורה ןוגמיהה םע דחי .הזיליפראמה תריש תא
 רשקב הזב הז םירושקו הז לא הו "המאתהב, םיקפוד םינידע תוכבל ינש הזה גוזה
 היחמ,- הפי הלו/ איה המכו .תיממע היליריא שממ - ,'תושפנדתברק,ב ,קזח ךכ"לפ
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 תולעפתה ךותמ ,המשנ-תילע ךותמ אל תללפתמ - ,הפוריא התע תללפתמ ינשה
 ,דחפ .בורמו בלדתקע ךותמ ,טושפ אלא ,תוליצא לש

 ולכג *םיפרוד,הו "םיפרוט,ה ראשו םיבאזהו םיבודחו םירמנהו תויראה יכ
 טילש אהי םהמ דחא לכש | ,ונתה יאנתו םהיתולובנל וחאה תאו רעיה תא םהל
 רבעמ ,ורבח תולובג תא יפי אלש רבלבו ,ושפנ"תואכ ףורשיו סומרי ,ויתולובנב
 ,יביבח | ,בטומ - + םירדעהלו ןאצל וא היה המו .,םירחאהינינעב ברעתי אלו  ,רדנל
 ו ללכ לאשת אלש

 רברב לשמה לש שדחה חסונה תא םתא םיעדוי יכו .דימתי אל הזכ םולשו

 תא שקבל ןפוא םושב םיכסה אל הז חסונ יפ-לע - + ונורגב םצע העקתנש ,באזה
 תא טולפי אלש רבלבו קנחיש בטומ .ךוראה המוטרחב םצעה תא איצותש ,הדיפחה
 חילצה תושפנ-תנכסבו םישק םייונעבו בר למעבו  ,הלודג הנכסב היה ןכבו | ,ועלב
 ןטבב תומצעהו הלכעל השק םצעה העלכנ םא םג לבא .םצעה תא עולבל ףוס ףוס
 ,החונמה אלא תרחא הפורח ול ןיא ךכיפלו .תוביאכמו תורקוד ,תוצצורתמ האלמה
 .החונמלו םולשל םיללפתמ הלאכ םירקמב .לוכעל רימת הליעומ איהש

 הב םיברמש ,הפוריאב התע םילחימ וילאש ,יללכה םולשה לש רוסה והזו

 אל לבא ,ועלבנש ,םינטקה םימעה לש םנובשח לע הזכ םולשו ,ותבוטל לרתשהל
 .ארבנשמ ארבנ אלש ול חונ ,דוע ולכעתפ

 םיזורכ םיסיפדמו ,תורבח םירפימו ,םולשל םי לגנ אה ,לשמל  ,םיללפתמ
 ,םהיפמ םעלב תא איצוהל היהיש ימ אנ-הסני לבא .וחבשב םירבדמש  ,תורבוחו

 -- םי בלב רדוב יא לע דחא עלפ וא ודוה-תוברעמ תחאב תומא 'ד קר וליפא אהיו
 'דכ | ,ונייזי םהיתוינא לכ תאו ,ודקפי םהיתואבצ לכ תאו ,ופסאי םהיחלמ לכ תאו

 דבלב דנאלריאב תיבתלשממ תעיבת תמחמ ירהו ...'םתלחנ,ו םדובכ לע ןיגהל
 ןוירטסינימה .םג התבסב לופי יל הארנש יפכו  ,תואירטסינימ המכ וטטומתנ רבכ
 .קוחל היהי אל השוריה"סמו יחכוגה

 'םיטוש לש תפנצמ,ב הז םשל תפטעתמו םולשל תפרצ םנ תללפתמ
 היהיש ימ אנ הסני לבא .ברעממ חרזמ קוחרכ היררפמ הקוחר ץראל םיריצ תחלושו
 איצות אל םולכ - ,ריגלא לובג לעש ארחצ"רבדממ תחא לוחדתמרעב וליפא תענל
 - !היתונחמ לכ תא המחלמל דימ

 לכב המחלמל םינוכנו - ,םולשל םיללפתמש יאדוב םיריעצה םיקרושה
 טהיתומצעב אב דערו | ,םיתרכזיאב המורמ הלשממ לש הלצ-לצ ליבשב עגרו עת
 וצראב לארשי לש הריתעה הימונוטבאה ינפמ םה םידחפמו ,'תוינויצ, םשה עמשמל
 תחא לעו ,הבורמה ותלעותו רברה לש ותוציחנב םה םירומ םכל רתסבש יפ-לע"ףא
 וליפאו "םירזה םימע,ה לכל קיצהלו רצהל םילרתשמש ,םיפיקתה ראש המכו המכ
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 ךכ-לכ | רמוחהו | תנינעמ ךכ-לכ | ,הבורמ ךכילכ איה הדובעה התע אקוד יכ
 קוחצ, הז .התרבחמ תכחונמ תחא לכ ,םירקבל תושדח הירוטסיה לש תוידימוק ! ןיוצמ
 הידימוקח וז איה ונממ הלודנו - ו הוש אוה המכ-הפוג םינברהרתפיסא לש "םירופה
 -יכאלמ תחלשמ, :םשב העודי איהשו 'טחמה תחתמ, האצי חתע הוש ,השדחה
 ,"יסורה טנמלראפהל .יתפרצה טנמלראפה ןמ םולשה

 ןישכעו םהילע .אלפתמ יתייה .םינפלש -- הגר ב רמא- םירבד המכו המכ שי
 -דבוכב הז םע הז םירבדמ םיטאמולפיד ינש יתואר ידמ לבא :דוע אלפתמ יניא

 םנ ,םלואו - ,התע םג דוע אלפתמ ינא - הז .ינפב הז םיקחוצ םניאו ,לוכיבכ שאר
 םיימרפ םישנא ינש קר םה ףוס ףוס םיטאמולפיד ינש  .דוע אלפתהל ןיא הז לע
 םדאה לנרוה רבכ ,'םיניע עברא, ןיב ,תוריחיבו ; תודיחיב םמצע ןיבל םהיניב םירבדמו
 םניב םירבדמ םיטאמולפידש המו | .,,שייבתהל ילבמ ,וחור לע הלועה לככ רבדל
 ,תוארל-אוה תמאב ךחונמ הזחמ םלואו .רשפא לכהו םהל לוחמ לכה - םמצע ןיבל
 תווחל םלועה תמב לע םילועו "םיטוש לש תופנצמ, םואתפ םישבול םימע ינש ךיא
 הוהמ* , ,.םתמותב ןימאמ םלועהש ,םימדמו תונושמ תויועה תושעלו הזל הז הריק
 .ןיראב םו ל ש תוברהל -הבוטל ותנווכ םא וליפאו ,שפנ-לעוגל דע ךחונמ אוה הזכ

 וגל רתויב רקי תויהל ,םו לש הךוי ער הזה ןויערה ךירצ  ,רבדה רקיעב

 הז ןויער ורוה וניאיבנש ,ונל ,ונתודהי ירקיעמ רחא טעמכ אוה םולשהש  ,םידוהיה
 ןמ האנ רתוי ראות ונאצמ אל וניהלאל וליפאשו הנש םיפלא תשלש ינפל טעמכ
 ףאש אלא ,דוע אלו ,םולשב ןימאמ ינא ןיא ןכדיפדלע"ףאו .'םולשה"השוע, ראותה
 תמייקתמ התיה וליא *ונמלוע, תרוצ התיה המ ,ינא רעשמ יכ ,ונממ ינא  אריתמ
 תינוציח הפורטסאטאק לכמ םיחוטב תומואבש םיפיקתה ויה וליא ,םולשה תאובנ
 ו רבדה היה ארונ אלה ,,,וישכע אוהש ומכ ראשנו וילובנב אפקנ היה לכהן

 תניחבב םולש שי ,ףיוזמ םולש שיו תמא"םולש שי .םולש שיו םולש שי יכ
 רשא ,ןודקפה תא וא ,קשע רשא ,קשועה תא וא ,לזנ רשא ,הלזנה תא בישהו,
 םלשו - ,רקשל וילע עבשי רשא לכמ וא ,אצמ רשא ,הדבאה תא וא ,ותא דקפה
 איבי ומשא תאו וננתי ול אוה רש א ל ,וילע ףיסוי ותישימחו ושארב :ותוא
 הלפתה איה דיב זחואה, תניחבב םולש שיו ;"*ול חלפנו ןהכה וילע רפכו --'הל
 ,רשוי לש םולש והז םיחורה לכ םע "הלזנה תא בישהו, לש םולשה .'הבוט רתויה
 הבסה םצע םג הלטב וודי-לע ירהש ,םימי ךרואל םייקתיש ,תמא"םולש ,קרצ לש
 המ, :רמואכ ;ףיוזמ םולש אוה *דיב זחואה, לש םזלשה םלואו ,תקולחמה 'יש
 אלא ,היה - היהש המו ילש והז - ילכב יתמשו יתררשו יתלזנו יתכננ רבכש
 םולש .'חוצרלו דושלו לוזנלו בוגגל דוע ףיסוא אלו יל שיש המב קפתכא החעמש
 עפה ןמ םולשלו ויאיבנ וללפתה ןושארה נופה ןמ םולשל ,.,דימתי אל הזכ
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 ,הלילח ,אמש ,ךירבדב הרות"ירתסו םיורו תודוס שקבי אוה ,םש וליפא בותכ וניאש
 המכו ו ץק ןיא דע לפלפי םילופלפו השקי תוישוקו הז זמרל וא תנווכתנ הז רברל
 ינפ תא יל ינא ראתמו ו םהרי 'ה ,המלש תורפס - ,הנארבת תובושת המכו תולאש
 ., .הלאה םיבוטה םימיב ונתורפס

 הלמה תא ול ריתהל הצר אל דחא ירבע רקבמש ,גורפ ררושמה יל חס
 הניא הלשממה לש םיקוחה-רפסבו  "הנונמ הרבה, יהוז - "תולג,  ,וירישב *תולג,
 ישוקבו .. ,'הדושח, איה אמתסמ הזה םוקמב היוצמ הניאש ןויכמו  ,ללכ היוצמ
 היוצמ הניאו הנונמ איהש יפ-לעדףא  ,'תולנ, הרבההש ,ול חיכוהל וריב הלע לודנ
 היה הז ,רבדה תא ריתה רקבמהו - סופדב התוא עובקל רשפא ,םיקוחה רפסב
 המ ריתי אל םלועל ,תולגב הדוי אל  אוה םא ,רקבמ בר לבא ,טושפ רקבמ
 ,ןילופב "םיבוטה םידוהי,ה ירה ,תולנבו רעצב יורש לארשי לכ םא ,תמאבו .. .:רסאש
 וליפאו | .ללכ תולגב םייורש םניא ,םירפסה-תרוקב לש | תינואגה = תינכתה יאיצממ
 שפוה ימי ,םיבוט םימי דוע ויה אל יכ .,םהיניעב תולנ דוע הניא 'הניכשה תולג,
 ,םויה לכ ללפתהל התא הצור + ונתנידמבו ונימיכ םהלש םנשומב הניכשל רשואו
 לכב תוליבט י"ש לובטל ,תושירפבו תודיסהב קוסעל ,תינעתב תבשל ,תוקספה םוצל

 אלא ,דוע אלו .ךדיב בכעל זיעמ | ימ ןיא  ,יאשר ימ ןיא ,ךדיב בכעמ ימ ןיא-םוו
 תוריפסבש ,םיעדוי לכה יכ | .תודיקפה ןמ ול = םיעייסמ ,קרטצהל ,רפחתהל אבהש
 לכב םתוא םיברקמו ,שפנה תולכ דע שממ "םיבהוא, ,הלאכ םידוהי אקוד "םיבהוא,
 -תדה קוזח םה םישרוד ,תופיסא םהל םישרמ-תופיסאב םה םיצור ,הברוק ינימ
 לע םיחינשמו "םידידתליטנ, לע  םידיקפ ריקפהל םינוכנו תדה קוזח םהל םינתונ
 דינב ,ונחנא - ? "אתולנב אתניכש, לע התע רבדל רשפא םולכ ,ןכבו .,,'רצי רשא,
 אקוד ילואו ,תדה ינינע לע הלועמה הרימשה תורמלש | ,םיניבמ ,םיטושפ םדא
 ואטחי המל-םינברה לבא .,,הקול ונמע לש הריציהדחכ  ,תולגב הניכשה ,הז ליבשב
 ברו .,ושכע תולגב הניא הניכשה םהל - + ללכ הזב םישיגרמ םניא םהו ,םהירבדב
 תא יל ינא .ראתמו  ..,"תולג, הנוגמה הלמה תא סופדב עובקל השרי אל-רקבמ
 ו הלאה םיבוטה םימיב ונתורפס ינפ

 םיירבעה םירפסה תרוקבו אלמתת וז םתשקבש . ,רבדה בורקש רחאמו
 .סיפדהלו בותכל ושיחיו ורהמיש ,םירפוסה ירבחל הנומא יתצע ,םהל רסמת םיינוגר'זהו
 רשפאו ,דחוימ לומ-תב דימת איה יכ ,הפיה תורפסל םינברה לש םסוחי תא עדוי יניא
 עגונש המ לכב לבא  ,רבדב הברה ורדיפקי אלו הילע השקה םדי תא וחיני אלש

 התע דיגיו אובי דיגהל המ ול שיש ימ לכו ו םחרי 'ה -םישעמהו תובשחמה תרוקבל
 ףוטח ,אנניש ,הרשכ האיצמכ ךכדרחא :היהי התע בותכל קיפסנש המ יכ ,דעומ רועב
 ,,!'בותכו ףוטח -,בותכו
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 ,יולנב .םהילע זירכהל ,הז רבדל יבמופ תושעל  ,ונלש םירמומה לע רתוול םבלב
 םוש םהמע רוע ונל ןיאו ,סעה ךותמ ,להקה ךותמ ודחכנש ,ודבאש ,הרתי יבמופב
 תורוטפ תוירבעה םהישנו ,ותמ וליאכ וא וארבנ אלו ויה אל וליאכ ,ימואלו יתד סחי
 ,ותעב רבד רותב ,רתויב התע ךרצנ הז םוסרפ אקודו ,, ,תוצילחה ןמו ןיטנה ןמ
 ססרפל סבלב זוע יד ואצמי םא ,ינקפוסמ לבא .םידרצ ירצמ תלעות איבמ היהו
 לש תוצירפה לע הברה ורבדיו ךכביהמ לש םירבדב ולפלפי םימעפ ףלא .הזכ רבד
 םירמומה-תלאש ירהו -  .ועני אל *עצפה"םוקמ,ב  ,תיזכרמה הדוקנבו - םירוענה ינב
 םינברה םיניגמ םא  .'תינברה הפיסא,ה לש 'תיזכרמה הדוקנ,ה תויחל הכירצ התיה
 הארנ הרמהה לש עגנהש ,םיעדוי םניא םולכו ו ףקות לכב הילע וניגי - תרה לע
 ,רבדדאל לע טעמכ ,לק עירפמ לכ לעו ,העוצרה הרתוה - + לארשי תיב לכ ב
 עורנש המ לבא .רבדל ןיא םהמ -רברה תא םהל םילקמ "םינב,ה ,תדה תא םיריממ
 וליאכ ותחפשמ גוחב וייח תא ךישממ רמומהו ,הברה םילקמ תובאה םגש - אוה
 - . ..רבד ןיא

 ועני וליפא םא ,ינקפופמ לבא - ו וז הפיסאב טילבהל םיכירצ ויהש המ הנה
 םהל שי  ,תינשו ,עודיכ ,םילודנ םיטאמולפיד םה ונלש םינברה ,תישאר הז ןינעב

 ,םירפס-תרוקב, לש ןינעה ,לשמל ,הרמהה תלאשמ םיבושח רתוי םינינע
 םירפסה תרוקב תא ורסמיש ,רבדב םילדתשמ "םיבוטה | הידוהי,ו  ןילופ ינבר
 םינודא,ה ויהי ,םמצעבו םדובכב םינברה ,םהו ,םתושרל ןוגר'זו תירבע םיספדנה
 .. .'םירקבמה

 האצמההש ,תודוהל ךירצ לבא - :וז האצמה לע הלחת לפנ ימ ,עדוי יניא
 לש הטילפה"תיראש תא דבאלו דימשהל תמאב םתא םיצור םאו ,תינואנ איה
 תא ובכי הרהמב ,הרהמבש ,םיחוטב ויה .הלאה םינודאהל הורסמ - ,ונתורפס
 תושרהש ,רבדה רשפא דאמו .הב וריאשי אל דחא ץוצינ ףאו הנורחאה ונתלַ
 ,ינידמ ןינע  והז \ .ינאש - תויכזה תבחרה - אל עודמ ,יכ וז "החנה, םהל השעת
 לש תרוקב ,וזכ הבוט לבא .ךבוסמ ןינע והז ללכבו ,םיכסת אל "תיכלממה המוד,ה
 .ןומהה תצילמ יפכ ,'רובכה-רדעה, לכב ,ןוכנ רתוי ,רובכה לכב ,הברדא - 1 םירפפ
 -ןילת, רותב ותוריש תא עיציו דחאה אוביש :םימלועל היה אלש  ,רבד והז יכ
 םיניילת  ,הנידמב הצוחנ תוריש דימת איה תוניילתה .ותוא ולבקי אלו - *הבהאמ
 םיאצומ םיבוטה 'םידוהי,ה וא םינכרה םאו .ןכש-לכ-אל | ,חורה-תוניילתו ,ושקוגי
 .םהל ורסמי יאדוב *תרוקב,ה תא -+ םתוא וחדי הז המל - ךכל םירשכומ םמצע תא
 זמכ ,'תרוקבה תנידממ תרוקב, ,תרוקבבש תרוקב היהת וזש ,םכל רמוא השיחלבו
 אל אוה - רקבמ בר .םימלועל התיה אל הומכש ,תרוקב ,'םכילע םולש. רכואש
 המ וא ןיטשה ןיב בותכש המ  רוטליו קיירי  ,הלפי ,טשחי אוה :רירבד תא ארקי
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 םיצור םניא םהינש בור יפדלעו .,,"התרזג, תא לקלקלו ןוירהב המצע תא לונל הצור
 ...תורבועו תופלוח םינשה םיתניבו ,היקומנו הימעטמ איהו ויקומנו וימעטמ אוה ,הזב
 הנקז רככו-םמלוע לש ונובשח בושחל ,יעבדכ םהייח תא רדסל ןיידע וקיפסה אל
 םיברתמ םינבדיכושחו *תוהכא,ל הוקת ןיא רבכו ,נוזה ןמ רחא לע וא ,גוזה לע הצפק
 ןהיתועמדו דואמ התע תויוצמ תוצילחה ,ונימיב אוה ץרפנ ןוזח הזה ןוזחהו ,לארשיב
 םינוקת טיא ןקתל העשה העיגח אל ןיידע םולכ ,ןכבו .ןה  םג תויוצמ ןהיתורצו
 יט !הלאכ םינוקת לע וישכע רבדמ ימ-הלילח ,תדב ןוקת היהי אל הז - :רבדב
 ,הנטק הלצה קר היהת וז --1 ונימיב םהילע בשוח ימ ,םתוא שרוד ימ ,םהל בל םש
 דונשל לובזורפ וניקתה םאו  ,ללכ ךרוצל אלש תוכפשנש ,תובר תועמד החמתש
 ירכ ,'ןישודק,ל יאנת  הויא איצמהל רשפא-יא םולכ ,ןימחל הריכמ-רטשו הטימשה
 - + אובת אלש הרצ לכ לע ,הצילחל ךכזרחא םיקוקז ויהי אלט

 תמושת תא ררועל יתייה הצור לבא .הזב ךיראהל םוקמה ןאכ אל  ,םנמא
 ךרד שקבל ולדתשיש ,הילבוחו היחלמ ,הרותה טושמ יקיזחמ ,םיפסאנה לש םבל
 ,טרפב רמומ-תצילחמו ללכב הזה השקה 'פומנ,ה ןמ רטפהל ירכ

 הנממ השק םימעפ ףלא ,םימעפ האמ דוע ,ללכב הצילחה איה השק םא ,יכ
 הצילחה ,וימימ בצע הזחמ האר אל וזכ הצילח האר אלש ימו ,המומ לש ותצילח
 ויבצעש ימ וליפאו ,דוסיה דע םיבצעה תא תעזעזמ היגהנמו היסומנ םע ללכב
 לע הלעמ ווכ הצילח םלואו | ; הינפמ םעפנו עתרנ ,הלנעה-תובעכ םיבעו םיקזח
 ןתיער תא ץלוח ,ומעלו  ויתובאל תמש  ,דחא ןנימ-רב :תחא תבב םיתמ ינש בלה

 ותיערלו יחה "יוג,הל ול שי תוכייש | וזיאו ,ותודהיב תמש ,ינש ןנימדרב לש היחה
 דע ירכנו = רול הקוקז תויהל ,הללמואה | ,איה תחרכומ המחינפמו + תמה ידוהיה לש
 - +הצילחב התוא רוטפיש

 ישפח רמומה לעבה -- + ונמז רבעש רבד אוה םג ןיא םולכ - רמומ לש טנו
 ,התודהיב הראשנש ,הללמואה ותשא םלואו ,הירבעה ותשא לע השא תחקל ושפנל
 םילוכי םולכו ,רכשנ אטוחהש ,אצמנ :טג יריזלע אלא ונממ רטפהל הלוכי הניא
 אכהר אתעדא םולכ !התוא שדק אכהד אתעדא םולכ %+רמומב סופתל ןישודקה
 תוכלהב ימינפ | דונג הזיא | שי - ורמאתש המ ורמא ,יביבח ,אל - + ול השדקתנ
 ,םימעפ יתש 'העבש, וילע םיבשויו רמומ לע  העירק םיערוק ,דחא דצמ ,םירמומ
 - + רבדב ןויגה הזיא שי םולכ .. ,הצילחלו טנל הקוקז ותשא - ינש רצמו

 רתוי ,ץמוא"יד ואצמי םינברה-תפיסא ירכחש  ,ונלוכ ונא םיעדויו ינא עדויו
 םתוא איצוהלו םירוענה-ינבמ המכו המכ לע יבמופב רתוול םבלב  ,תוזע יד - ןוכנ
 ,יאדול בורקו ,הברה םימעפ ה*ב ונעמש רבכ וללה 'תומכח,ה תא : לארשי ללכמ
 ץמוא יד ואצמי אל םה לבא ...זע רתיו תאש רתיב דוע םעפה ןתוא עמשנש
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 .מישעמו תוכשמחמ

 ףיסומו הז ללכב קיזחמ ינא \ ידי יתשב | ,אוה .לארשי - אטחש יפדלע"ףא לארשיש
 רוע לכ ,אטהש המבו אטחש המכו ,אטחש .ךיאו ,אטחש יפדלע-ףא 1 רמואו רוע
 םיבשוח ונאו אוה לארשי - ,הנוכי לארשי םשבש .דוע לכ ,ונמע ותירב תא ריפה אלש
 םא | ,ונמע .ותירב תא ריפהש ןויכמ לבא ,  הברהדהברה ול םיחלוסו לארשיל ותוא
 וא וז הרטמ ינפמ | , האנש .ינפמ וא הבהא ינפמ ,םיעכהל אלש | םנ וא םיעכהל

 .ךלי .רשאב ךליו וב קסע וגל ןיא-,ידוהיכ הארתמ ומצע אוהש .יפ-לעדףא
 ,םימינה ןתוא ל וערקנ תחא םעפב . ונתאמ רחאכ והבשחנ אל םנ לבא ,והפדרנ אל

 לנקש השדחה תדה םאו ., ונילא תוכייש םוש ול ןיא בושו ,ונילא ותוא ורשק
 6 אצי התע הז ךא וליאכ ,הריבעו אטח לכ אלב ,רלונש ןטקכ ותוא תכשוח
 םיכירצ | ,ונממ קחרתהש ,םעהו ,הב שחכש הנשיה תרה הנה --,תויחל ליחתהו םלועה
 םלואו - ,ןיטולחל ,ירמנל םלועה ןמ לטבו רבעכ ,הנושמ התימ תמכ ותוא בושחל
 םיבשויו = העירק וילע םינ ערוק דחא דצמ + ימינפ דוננ הזיא שי ונלש םירמומדתוכלהב
 בושח אוה -ינש דצמו :דח  םנ שפנהו ףוגה תרובק לע ,יהעבש, םימעפ יתש וילע
 יחכ םא ,ויחאמ הצילחל הקוקז ותשאו ,תמ ידוהיכ וא ,טנל הקוקז ותשאו יח ידוחיכ
 - + הזב ןוינהה אוה ןכיהו ,ידוהיכ לבא-תמכ וא

 . רתוצ,הוע השק השענ התעו , ונל השק דימת היה ללכב הצילח לש ןינעה
 , םייעבטו םיטושפ החפשמהיח ויה | םידוהיהש העשב | ,לארשיב םינפל לבא
 םיכרו םירפ | ויה לארשיהנבו .הפוחל הרשע-הנומש ןב .רחואמה לכל | ידוהי היה
 התנותח ירחא הנש הילע הרבעש ,הרשע-עבש תב *הרקע,ו  ,תומכחתה לכ אלב
 תולובחת השקב וא הילע .ללפתיש "קידצ,ל .העסנו .השפנל .הרחפ רבכ :,'ןוירה, אלב
 אל וא | ,ונמעב םיחיכש-יתלב ללכב ויה .םינבריכושחו ,םיפשכמו *תומש=ילעב, י*ע
 ,הצילחל םימעפל תוקוקז ויהש ,טועמבש טועמ ליבשב .ךכ לכ הארונ הצילחה החיה
 היה אל, :רמול = ךייש .םטושפ ידמ םאיצוהלו םיבותכה תא םקעל יארכ היה אל
 תב וליפא ,לארשימ תחא שפנ וליפא ליצהל יכ ,זא םג היה יארכ יאדוב ;"יארכ
 ףקותב אָבש .ימ לבא < .אוה / ק רבד אל  ןכזסנ תורצו תועמדמ תחא לארשי
 יתורתי תונעטב וילע .אובל היה רשפא-יא- ,רתהב ישפא-יא :רמאו בותכה קוחה
 ,ונלצא הנתשנ .לכהש ,התע ןכ - המ .דאמ תושעומ- ויה וז- הרמוחמ תּולבוסה יכ
 תוחפה לכל היהיש יאולהנ ,תואיצמה .ןמ קוחב התע .אוה "הפוחל הרשע"חנומש ןב,
 -םישלש ןבו ולאה םינשה לע ףא. םיפיסומ . בורדיפדלע .יכ ,הפוחל הנומשו"םירשע ןב
 .ןימה םויק תא ךישמהל . ךכ-לכ . םיזרדזמ ןיא .ןכ-סג. .הפוחה .ירחאו ,הפוחל הנומשו
 אל- החפשמ - דָימ ומצע . תא סינכהל הצור וניא - ,לוכיבכ *ךרבא,ה .אוהש זא
 -ייחל לנתתהל התע ול השקו .יטפ לש .םונחב .וילע ורבע ויתונש בור .הֶוְב .לגרוה
 הניא = ,תודליהדתונשמ האצי ןכדסנש ,ותנוז תב ,איהש וא ,באו לעב לש החפשמ
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 יקפניול .ל ,א

 תא ודמל רככ םיטושפ םישנא םנש ,הנקסמ יריל ואב רבכ הז ירהש ,הלכשה
 ,..יעברכ םתחלשמ תא םיאלממו םעטמזתונבר לש "קפע,ה תא םיניבמ ,"הכאלמ ה
 םינברמ םייוצר = רתויו  םיחונ רתוי  עודי ןבומב םה םיטושפ םישנא : ןכ לע רתי
 םדא .תבייחמ ןכ"סנ ההוכנ הלכשהו | ,אספ666 טפו פוס תו: , ההובנ הלכשה ילעב
 אוהש םימעפ | ,לנוסמ | וניאש םימעפ ,לוכי וניאש םימעמ  ההובג הלכשה לעב
 המכ שי = , עודי םומנב | וילא סחיתהל ךירצו רתויב םינוגמ םירבד תושעל שייבתמ
 וכלי  רוחסירוחס , הזכ שיאמ שוריפב םתוא שורדל םנ ןיאש | ,תוריש ינימ המכו
 ול האיבמ ,רואמ היוצר התיה "העורי תוריש,  יכ = ,ול וזמרי זמר קר = ,וילא 'סחיב
 וליפאש ,ינא בשוח לבא | ,ול וזמרי זמר .., תודיקפה סהי תא וילא הביטימו תלעות
 , ההובנ הלכשה-לעב | בר ינפל "שוריפב, תאזכ עיצהל ויעי אל  םנ רתויה ריקפה
 םעטמ"בר ןכ ןיאש המ . ךכ-לכ המיענ הניא הלאכ 'מיסומג, תרימשש ,ורות אלהו
 ול = , ץחרמה"תיבב םישייבתמ ןיאש ומכ  ,ללכ םישייבתמ ןיא | וינפב : ,."טושם,
 יוצרו חונ היהי  הזכ בר  ,רבד לש וללכ ... םישרופמו םירורב םירבד רמול רשפא
 זנצה ןמ = ורירויו ונלש "םיינחור,הל תורדתחנ ושעיש רשפא הז ליבשבו , תוריקפהל
 הושה רבד | וז תונכר היהתש ירכ ,םעטמדבר לכמ  התע םישרורש ,הלכשה לש
 ... שפנ לכל

 ךכ-לכ | "הארונ, הבחרה המארנורפה ןיא ,םיארוקה יביבח ,םיאור םתאש ומכ
 ... רכש לבקו שורד, םושמ קר אוה לודנ רתויה הקלחו

 יתייח ומשלשו ופיסוהל ךירצש ,דחא ףיעס הב רסח הבחר איהש המכ לבא =
 , םירחא םיפיעס המכו המכ לע רתוומ

 . םירמומ לש תוצילחו ןיטנ ינינעל ןיוכתמ .ינא - + םיזמרב רבדא המלו
 םינוקתל לק זמר וליפא יתאצמ אלו הב יתנייע ,המארנורפה לכ .ינפ לע .יתרבע

 , וז הכובס הבלהב
 יפ-לעדףא לארשי,ש ,וחירו ומעט ונפ רבכש ,ללכ ,ונלצא ןשונ-ןשי ללכ שי

 תושא תובלה יבנל .ידוהיכ בושח אוה ןיידע  ותורמומב ולָיפאו ,'אוה לארשי אטחש
 לש = תוירימוקינארטה ןמ תחא יהוז : , הצילחלו טנל הקוקוו הרוסא :תידוהיה ותשאו
 לעמ ררפנש ,תולוק-ילוקב וירכהו רקיעב רפכ ולה :.םכמצעב ועינה . לארשידתיב
 , 'דוהי : םירמואו םישקעתמ ונאו - ויתובוח אל וניתובוחו וניתויכז אל ויתויכז ,ונמע
 הָקוקז איה הצילחל ףאו ,טגל הקוקזו שיא-תשא ותשאו ,אוה ידוהי אטחש יפדלעדמא
 ןוישרב ,ןתונ רמומ ךיא ,הזחמה אוה רעוכמ המו , םינב אלב ותמ ויחא וא אוה םא
 המכבו בל-ןורבשו תועמד המכב  ,תורצ המכבו ,הצילחו טג ,השדחה ותד ינהכ
 ,.,1 םהל תוקוקזה תובולעהל הלאה תוצילחהו ןיטנה .םילוע - עמשמ יתרת - םימד
 ' רבדה תמא + ולאה תורוסאה תא ריתהל םינברהדתפיסאל העשה העיגה אל ןיירע כו
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 .םישעמו תובשהמ

 דימת  םיננואתמו . הפירטה ריחמ תא  תרקימ איה - הפרטדתליכא ןכ ןיאש המ
 ואציו םידוהיה ורקפתנש םוימש  ,תובוטה תונכשה דוחיבו ,ונלש םיבוטה םינכשה
 , רשפא דואמו - ;םידוהיה ינפב םוקל ןיאו ריזחהירשב לש רעשה הלע הער"תוברתל
 ידוהי לכו הפרט-תליכא םידוהיה לע ורסאי תדה קוזח ינפמו הרבחה קוזח ינפמש
 - .םילפ5 הסכט ימד םלשל היהי ךירצ תוחפה לכלו = ; רקעי רוקע הלכאל זיעיש
 'הפורטה היצנניליטניא,ה וז הרזגל ינא םיכסמ --הזה רבדה םכל רזומ היהיש המכו
 םימולשת שורדל תושר הל התיה התע דע .ךכל איה היואר ,ךכל איה תיארכ ונלש
 התיחש ,רשבה"סכמ ימד תא הרזחב שורדל ,רמולכ ,יהתוללוז, דעב לארשי ללכמ
 הרובח : וראוצב ול היולת הלאכ "םיצרש, לש הפוק וריעבירכוח, לכו ,ונממ הרוטפ
 םימולשת ונממ םישרוד ויהש ,םיאנבו םיסדנהמו ןיד-יכרוע ,םינוש םיאפור לש המלש
 םיאפורהל -הובג פמ ומלשו תומצעה תא | ומרנ םינויבאהו  םיינעה | , םתליכא לע
 םגש , לארשי תולהק יכרצ םיסנרפמ הסכטה"ימדב ירהש ,ןירה"יכרועו םירדומהו
 -תטורפמ תונהיל ללכ םישייבתמ ויה אל םימלפודמהו , םהמ םינהנ םימלפודמה
 יתייה ,םתומכ *תוכלמל"בורק,ו םינברה תפסאל רבח ינא יתייה וליא ,ךכיפלו . םיינעה
 , אוה הז רבד לבא-םילפכ "הסכט, םלשלו הרשכ הטיחשמ אקוד לוכאל .םהילע רוזונ
 הסכטהו םידוהי וראשי ,שיהזעב ,םידוהי ירה אדבועד הפוגב , ןטק יונש ךא ,ןבומכ
 קיזחמ ילכ איהש ינפמ ,תויהל ךירצ ךכש ינפמ ,תוינומדק םינשב ומכ ,הסכט ראשת
 .., םידוקפהל - הכרב

 תד,ה .הפקת לככ ראשת ןכיסנ םהידעומו םהיגחב התיבש לש הרזגהו
 שונעלו הב ךומתל םינוכנו 'תוריפס,ב דאמ הביבח וישכע איהש יאדוב "תילארשיה
 וליפאו הארוהההירומ יפ לע תוקלהל +: הילע םירבועה תירבדינבמ הלא לכ תא השק
 לבא .תמא הז לכ . לארשיב תעמשמ תוברהל ידכב ,תינומדקה *אנוק,ה תא שדחל
 תדהל וליפא רובכ ןיקלוח ןיא- םייחרזאה םירחוסה לש - ןוממ-דספהל עגונש םוקמב
 --הנומא"קוזהו דובכ ו6ה 1860 501! זחפה 6תזסח, 890 חוסה( סזתגתז<ח ,"הדבוכמהו הביבחה,
 ןידדתיב תותימ עבראו ירצי רשא, לש הריבע רעב ךרפדתדובע וליפא ,ךעבש ךשפנכ
 -םויבו םינחה ימיב השעמהו רחסמהו .אל אקוד ...הסנרפ לבא ,'הרופא הכיתח, דעב
 םידוהיל הלאכ תוחנה ולבסי אל ןץראה"םעמ םינונחה ,הסנרפ לש ןינע והז-ןושארה
 םהידעומו םהיתותבשב םג םרחסמ תא םידוהיה לע רוסאל םינברה *ולעפי, רתויה לכל
 "ףאו . תושרה יפ-לע שנע ,תבשה םויב ותונח תא חתפיש ,ידוהי ינונח לכו ,םהלש
 ח ,עודיכ ,םידוהיה לש םיימינפה םהינינעב ברעתהל הלשממה ךרדמ ןיאש יפדלע
 'עמהו רחסמה תא םידוהיה לע רופאתו הרדנמ ,םינברהל הרתי הבח ינפמ ,םעפה
 - 1 דוע הנממ שורדל רשפא המו , םיבוט"םימיו תותבשב

 לש 'זנצ,ה תא וטיעמיש אלא | ,חנוכמ לע ראשת | ןכדסנ *"םעטמ"תונבר,חו
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 ,יקפניול ל א

 'םיבומח סידוהי,הו םינברה - \ ונלש םיללמואה םייחה ירדס יונשל תוינכת  םיתשו
 -- םיבוטה םידוהיהו הרות-ישודח םיבתוכ םינברה ויח םינפל  .בותכל ודמל ונלש
 תכירעב אלא םיקסוע םניאו הלבקה תאו הרותה תא ובזע וישכעו ,הלבק ירבר
 רפסייתב אלב ,םינברל שרדמ-יתב אלב - הלא לכו | .ןוירטפינימה ליבשב *תוינכת,
 : תמאב .םלועח תויוהב תואיקב אלב ,הבורמ הלכשה אלב ,לארשי תמכהל םיהוכנ
 ! םינוילע רפס-יתבל ללכ קוקז וניאש ,ןובנו םכח םע לארשי ךמעכ ימ

 לא ךלהו הלרה ותסנרפב ושפנ הצקש ,דחא ינע דמלמב השעמ םירפסמו
 הסנרפ ולצא שקבל ,םיבר םיקסע לעב היהו רשועל עיגהו חילצהש ,*ותודלי רבח,
 ,רמלמה  ,אוהש ינפמ ותשקב תא החד רישעהו .םיברה ויקסעב חרשמ וזיא גישהלו
 להנל רשפא :רבדב ללכ ךרוצ ןיאש ,ול בישה ולה םלואו .ןובשחו בתכ עדוי וניא
 .ןובשחו בתכ אלב פג םיקסע

 ,םישדח םיסנכמ ךל רופתל תלאוה ,אמנודל ,הנח -- רישעה .המת -- + ןכתיה -
 ,המאה עברו לבור ינש ריחמב הריפתל גרא עברו תומא יתש ךל תינקו תונחל תכלה
 ...!הלאה םיסנכמה ךל ולעי המכב ;הכאלמ-רכש טייחל תפלש עברו דחא לכורו
 ...! תאז תעדל התא ךירצ אלה

 : רמאו ותחבנב דמלמה טעמ דרגתה
 .ןכומה ןמ םיסנכמ ול הנוק בוט חמ לעב !םולכ ךכב ןיא -
 םהל םיאצמנ .ןכומה ןמ = תוינכתו םיסנכמ םיניק ןכדסג ונלש *תוחמה-ילעב,ו

 ידוהי, הזיאש ,אצמנו ,םחורכ ןתוא םידבעמו תוינכת ק'סמב םיבתופ םהו 'םירפוס,
 םייחה לכ תא ףיקמ ,'םיריש,ו תונוידפ לש תומא 'דמ וימי לכ וז אלש | ,יבוט
 ,.;וכרד יפדלע םתונשל רמואו תחא חריקסב םתוא רקוס ,ונלש

 םיסנפמ םינוק תוחמ-ילעבש  ,הנומאב - ו תוינכת םיתשו םירשעו תואמ יתש
 ו ןכומה ןמ

 לבא ,םוצעה ןרפסמב ךא וללה תויגכתה ,םנמא  ,ינוליהבח ימצעל ינאשכ
 ,לוא .דקתשאדכ ראשי לכהש  ,יניעב רבדה רורב | .ןתובישחב ללכ ןימאמ יניא
 הדוקנה  ,תודוסיה רוסי ,אמנודל ,הנח ,אל הז םנ ילואו םינטק םייונש ושעי
 עת וליפא רבדב קפס ליטהל רשפא םולכ ,רשבה"סכמ - הפיסאה לש חנוכיתה
 ,רמולכ ,טעמ ותוא ונקתיש רשפא - + התע דע היהש ומכ ראשי הז סכמש ,רחא
 ומכ ,רשּכ רשב אקוד לוכאל םיביוחמ לארשי"ינב לכש ,תושרה םעטמ הרזנ ורזני
 'םעט, רתוי הל שי רשבהדתרזנ ,יתעדלו , לארשי ששב אקוד ארקהל םיביוחמ םהש
 -םיירקיעה םיחרזאל רפפה םוש םרוג וניא םשהייונש יכ , תוטשה-תרזנל שישמ ילכש,ו
 ונכש ידוהיה םא  ,"יסורה םדאה, ריספמ המ + - םינאוד םהיתונאד תא | קר ירהו
 . ירבעה םשה ןמ אטבל רתוי ול חוט יפווה םשה ,הברדא -- + יסור םשב ארקנ



 .םישעמו תובשהמ

 2-0 רנו ויש

 תעדל היה רשפא  ,עודי  נוסמ םישנא תוריחב ינימ לכב התע  םירחבנ הנידמבש
 תוברעתהו העפשה וויא אלב וליפאו ,הלא ןיעמ םישנא ורחבי ונלצא םנש ,שארמ
 רתויה- םינברח אקוד ורחכנש המו ;םינבר = ורחבנ  םינברה תפיסאל .תושרה דצמ
 ,שודח םוש ןיא הזבו :אוה ךכ התע םלועה גהנמ - םירוחש

 וא םמצע םינברה וניקתהש ,הבחרהו הלודגה המארנורפהב קר אוה שורחה
 ,ןירדהנס אלא ,םינבר"תפיסא אל .םמותשמו הילע רבוע ינא  ,םירחא םהל וניקתהש
 ,תולהקה ינינע רודס - + וז הבחרו הלודנ המארגורפב ןיא המ יכ  !שממ ןיררהנס
 ,ןישודק = .ןיטנ = ,םידעומו םינח ,תותבש ,הלכלכהו הסנרפה תולאש ,םינברה תלאש
 תומואה ראש לכש  ,ינא בשוחו  ,דועו ,דועו  ,םירפסדתרוקב ,רפסדיתב  ,הצילח
 וכז אל ןה : וזכ  הבורמ *החלצה, ןיא  ,תוללמואהל .ןהל .ונב ואנקי הנידמבש
 לופט םוש ילב ןה תויחו ךכ-לכ ןינאוד ןיא ןהינינעל ,ולאכ תויבמופ תופיסאל
 םיביבחה ,ונחנא קר = ! ןהילע | ,תונמאנב | ,תונמחר  .תוממושו תובוזע  ,החנשהו
 לש *הלודנה הנוכמה,ל םיכלהמ | ונתנ יכ  ,הזכ הבורמ לופטל וניכז 4 ,םיחלצומהז
 ונאדיש ידכ 'םיבוטה ונידוהי, תאו ונינבר תא ףוסאל תוחרט המכ וחרטו תושרה
 ותכאָלְמ ,םוקמ לש ונוצר השוע לארשיש העשב .ונייחל תינכת וכרעישו ונליבשב
 לינא, :תישענ איה ךיאו .תורזח תותרה לש טנמטראפידה - ידי לע תישענ
 ,יפורה רמואש ומכ ,"יתיכח אל ,הדות ,הלאכ םידסהל, .קלחו דח - 'חמשאו

 הינינע לע קר ןידת הפיסאהש  ,יתבשח יתומימתב ינא .יתיכח אל תמאבו
 םחל שישו םידירומ םניאו  םילעמ םניאש  ,םיטועפה םינינעה םתוא לע -- ,םילינרה
 לדנ ימו - ! ונייח ירדס לכ תא הנשיש ,ןירדהנס לבא .םייחה לא  הקוחר העיגנ ק
 .יניעב איה הדיח--ז םחה םילודגה םירסחה דעב הדות םיבייח ונחנא ימל + הלא לכ ונל

 המארנורפה ןינע ררבתנ אל ןיידעש המ - אוה התע תעל ידיחיה ןורתפה
 רבכ ךודשה,  .םינכרה ..,לש קר וא תושרה לש איה םא ,איהה הבחרהו הלודנה
 וליפא רמג אל וייחהמי לכבש ,ירכמ רחא ןכדש דימת רמוא היה - הצחמל יושע
 ,רחאה דצה .ינומלא ריבגה ןבל תאשנ ינולפ םכח"רימלת תב :--יעברכ רחא ךודש
 דצה םע טעמ ןועטל, קר ךירצ ;םיאנתל הצרתנ רככ ,ינעה םכחה"דימלת ,רמולכ
 רחאה דצה ,םולכ ךכב ןיא - לבא ..ומע יתרבד אל ןיידעש ,ריבנח םע ,רמולכ ,ינשה
 יתסנכ ןיב הזה ךורשה סנש ,יל המודמכו ...'חצחמל יושע ךודשהו - תואנ רככ
 ,תצהמל אוה יושע  ןכזסנ תורזה תותדח ינינעל טנמטראפירה ןיבו ,לוכיבכ ,לארשי
 ;נשח רצה םע טעמ "ןועשל, קר :.ךירצ :תואנ רבכ - םינכרה רמולכ - רחאה דצה
 -ידימלת - לש וז איה איהה הבחרה המארנורפהו .םולכ ךכב ןיא לכא ,יריבגה, םע
 ןוירטסינימב שי רבכ -- 999% ןותעה - 'תיטרפה האצוהח, ירבד יפל .ונלש םימכחה
 םירשעו תואמ יתש - הפה ןמ איצוהל לקג ...תויגכת םיתשו םירשעו תואמ יתש
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 ! סימיהדירבד לש חידימוק
 הנועל ילע השק ידיל האבש ןויכמש  ,תופיה תורבהה ןמ תחא יחוז ףא

 המכה לע תולועה ,הז נוסמ תוירימוקה לע םולכ רמול ילבמ - ,הב שמתשהל ילנמ
 .הזחמב םיאורה להקב וננה ונמצעב ונאו וניניעלו ונימיב

 תעל וז יתחיש תא תוחדל יתערב היהש | ,יביבח ,ךְל דינא תמאה תאו
 'םירובג,ה תא הארנו ונמע םיקחשמש קוחשה ותוא לעמ ךסמה םרויש דע - תרחא
 <,וב םמצע םיסכרפמ םהש ,יתוכאלמה םוכרפה ותוא םיסוכמ אלו תיתמאה םתרוצב
 דוחיבו ,םינברהיתפיפ א ל תוריחבה רמנ :ןיתמהל יאנפ יל ןיא ,לבא
 וז יתחיש תא תוחדל אלש יל ומרג ,התע הז המסרפתנש ,הפיסאה לש המארנורפה
 .םיאבה םימיל

 ינימ לכ ונימיב םירמננש ומכו רמנהל ויה  תוביוחמש ומכ ורמגנ תוריחבה
 ,הנירמבש תונושהו תובורמה תוריחבה לכ לע ומתוח תא עיבטה "םי'זר,ה = ,תוריחב
 -ריעב הכלממה-תמודל ריצ לש ויתוריחב דע 'הנויבא, רפכה "ןקו, לש תוריחבה ןמ
 תוחדנה תורייעה ןמ תחאב ץ"פ וא ץיז תרבח וזיאב יאבנ לש תוריחבה ןמו ; ךלפה
 ןלוכ * .הלודג רתויה תירבעה הלהקב םינברה-תפיסאל תוריחבה דע םוחתה הצקבש
 לע .'ד ,האטלה בנוכ איה הלודנ ,לשמל ,הלוכ הרייעה .,וצרוק רחא רמוחמ וליאכ
 ,פוסל המותר הלנעב הב םנכת םא ,ןומהה תצילמ יפל ,וא ,המא רסח תומא 'ר
 הב םירוהיו ; ינשה הצקב המתרה"טומ םע סוסהו רחאה הרייעה-הצקב הלגעה .היהת
 וזיאל וזכ הלהק ןינע המ ,ךל המודמכ ,הצחמ רסח ןינמ - ץ"ז תרבהו הצחמו רפירת-
 וניא .לורגה םלועהו - *לודנה םלועה, ןמ האבה העפשה ,רצה ןמ האבה העפשה
 ,יאבגהש ,םיהוטב ויח ןכדיפ-לעדפאו + לודנה םלועה תא תערוי .הניא איהו התוא עדוי
 רחבי ויתחתו ,התע רחבי אל ןפוא םושב  ,ישערההימי, ינפל רחבנ היה יאדובש
 .+ זא רחבנ היה אל ןפוא םושבש ,הז אקוד

 שס 6: גג 0התצפ | :עוליה טפשמה :ללכ רבדה אלפי אל יניעבו
 תועוצקמ לכב םג אלא | ,תרו הנומא ינינעב | אקוד אל .םייקתמ 56 1086: פו05 5
 . םלועה-תומוא לצא םאו .תולפא רתויהו תוחדג רתויה םהיתטפ לכבו םייחהא
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 .םישעמו תוגש המ

 ,לשמל | ,תולודג תונירמב םג אלא ,לודג שוכרב קו אל סמע תא ורישעהש
 םע ,לרו ינע םע .הזכ ירחופ, דלונ אל ןיידע ונלצא ;ילגנאה סדור  ליסיס"

 סימשה דע םפועמב םיאשנתמה ,הלאכ םיושנ לדנל רשכומ וניא ןיידע  ,תולנב
 קו ...קוחרהו בורקה דיתעב םמע ייח תא םירקוס םה הז הבונמו םיריהבה
 םיברוע 'קר - התע תעל .הוכ ףועמל הכז ילוא ירבע רדרשילימ הזיא לש וטכְךב
 ןמ הלעמל םיאשנתמ םניא - הלאכ שי םא - ונירשנו ; ונתלחנל ביבסמ םירקרקמ
 .היוחדה רדנה

 הדיתעה היגלב תאו ,םלוח ינא יסולח תאו שאיהמ יניא יתוקתמ תאז לכבו
 .ץיקהבו םולחב האור ינא ונלש



 יקפניול .ל א
 ו 7 ה מ שהה הז

 תנידמ לש םואיזומה - לורנ רתויה םואיזומה ;ולש-םילודג רתויה םיתבה ; ולש
 לש לאידיאה םאו .(הכלממה לש אלו ולש היה זא) ולש ןיירע ןכזםג היה - וגנוק
 המלשכ .רומג טסילאידיא  דלופואיל ךלמה היה ,ותכלממ תא רישעהל-אוה ךלמ
 םינבאכ ףסכה תא ןתנ (םישנל םתשלוחב םנ תוותשה | וזיא םהל החתיה) ותעשב
 ךיא .שוחב םיאור הינלבב .הרישע | רתויה  הנידמה ,עודיכ ,איה | הינלב ,וצראב
 תונידמש ומכ ,הרישע םג אלא ,תרשואמ קר אל תויהל הלוכי| הנטק | הנידמ
 ..תוינע םנ אלא ,תוללמוא קר אל  תויהל תולוכי ףופ ןיאל תולודג תורחא
 -ראב דעו ןדמ קר ,ךכ-לכ הטועפ איהש  ,לארשי-ץרא לע יתרעטצהש ,םימי ויה
 הישנא עבמ תא םג םילותו התובחרב תראפתמה הנידמב | ונא םילית .עבש
 תויא ונשנרהש שעמכ ,'בחרה עבטה, לש וז תורפסב ונלנרוהש ירחאו ; וז תובחרב
 הנטקה רנאלוה תא יתרכעש ירחא םלואו ...עבש-ראב דעו ןדמ שועפה חטשהל ווב
 םידנאלוהח לש םיעבשהו םיטקשה ,םיולשה םהייחל יתגנובתהו הטועפה הינלב תאו
 ולאה 'תומועפ,ה אקורש ,הנקסמ ידיל יתאב ,םינלבה לש רשועהו החלצההלז
 ןיא התעמו .םידקרמ םיריעש-םילודגה םיחטשה לע אקודו תורשואמ תויהל תולוכי
 רעו ןדמ קר איה לארשי-ץראש לע אוה-ךורב-שודקהל | ,הלילח ,תונעט םוש יל
 תויהל ךירצ .השרח | הינלב לע םלוח ינאו וז יתלחנב ינא קפתסמ ,עבש-ראב
 ינש קר לכה-ךסב םה םיינלבה אלהו ...הרשע בור תא תוארל ירכ וז הנידמב
 - ! הצחמו ןוילימ

 אוה לבא | ,רלופואיל ךלמש םדוקדסג הרישע | ,םנמא | ,התיה הינלבו
 .קוחרמל הפוצ ןיעו הובנ ףועמ לעב רחופ היה אוה .תרשע תא לירה רוע
 ןיעמ רחסמב הובג ףועמ לעב היהש | ,וילע  בתכ םינרפסה םירפוסח ןמ דחא
 תא ןימזמ יתייה ,ךלמה תחפשממ ינא יתייה ולא ...םידלישתורה לש הז
 ,רחוס רותב דלופואיל ךרע תא ליפשה | יכ  ,םיניבתמחלמל הוה | רפוסה
 םינוילמ | שכר | דלישתור ,תוצרא-שבוכ - דלופואילו יננרוב היה  דלישתור
 היה אוה .ןתוא שובכל שקב אלו שבכ אל תוצראה תא לבא ,תווספסב
 חיורמו  'םיצירפ,הל תואלחנ רספסמ ידוהיה .'םיצירפ.ה לצא רספס ידוהי = ןיעמ

 ונוממב שוכרל לוכ* היה רבכ דלישתח | ...תואלחנ םינוק םהו - תורספס"ימד
 'תונשה, ויה ול ,ךכל יהנשה, ול הרפח לבא .םיל רבעמ תומלש תונידמ
 ןיב היה | .תולודג תואלחנמ אל לבא | ,םילודג םילאטיפאקמ  ,לודנ שוכרמ
 לבא - ונלש בידנה - וב הצנצנ | הנוילע רתוי "הנשה,ש ,רחא  םידלישתורה
 ,רפסהל ונתינ הלאכ םירבד ולאכ - רקויב ול הלע ןויסנה | ,םימי  ךרואל אל
 לבא ,הובנ רתוי ףועמ ול היהש ,שריה ןוראבה היה רחא ..,ךרעהל ,ררמהל
 "םירחוס, וניאר םלועח-תומוא לצא קר .םינעל לעמ םמורתה אל אוה םנ

 ךןל



 .םיפעמו תובשהחהפ

== 

 רתוי קפסב לטומ רכדש  ,יל = המודמכ .ותעשב רקשדאיבנ הזיאכ אוה ותעשב קוכ
 רבדב םינימאמ .ואצמנ ירה ןכריפילע-ףאו : המכ הז היה אל ינופצה ריצה תולגתהמ
 םילודגה ,תוהובנה תוריפסה ינב אקוד אלא ,טושפה ןומהה קר אל ןימאהו | .הז
 .הז ןינירפלו  .וסיכמ :םינוגה םימוכס קוקל  קינעה קראמינידמ ץנירפהו ,םידמולמהו
 תדחוימ הבח הנוה ונא ,יברסה גרואינ לש וסופטמ םיצנירפהל ללכ המוד וניאש
 קידצמ ינא םימעפל םלואו .קרַאמינידמ ןינירפ היה אוה  ףאש ,יטלמאה, ימימ דוע
 ץנירפ ינא יתייה וליא 1 םיקסעו נירפ + ל ץנירפ ןינע המ .ןידה תא וילע
 יליבשב = אצומ יתייה ינא .רהסמב קסוע | יתייה אל ,תמסרופמה  הידאקרַאמ וליפא

 קראמינידמ ץנירפהש ,הארנ ,רחסמהכ תוירחאב הרושק הניאש ,המיענ רתזי .הדוכ
 הנרדממ ,יעברכ רחופו .רחוס היה ךלמ היהשמ רתויש ,ינלבה דלו ם ואי ל ב אנקתנ
 היצוינאנרואה  אישנ וליפא תויהל היה לוכי הלא םינינעב ותואיקב יפדלעו ,הנושאר
 ...תינויצה

 אלו ותוכלמ ריע לסירבב םידחא םימי יתוהש | ,עדוי יניא-ךלמ היה המכ דע
 ,רובכהדתותוא לכ לע הקוקחה  ותנומת ךותמ ויתעדי אלמליאו = .ללכ ויתשנתה
 הלחתמ .היגלבב ךלמ שיש ,עדוי יתייה אל ,הינלבבש תוברה תוכורעתהב ונתינש
 הז סנש ,יל עדונ  ךכזרחא + לסירבב ךכדלכ תוכורמ 'תוכורטת, | ןכיהמ :יתאלפתה
 אלא וארבנ אל ןרקיע לכ ולאה תוכורעתה ןמ  לודנה קלחה  ,רחסמה-יכרדמ אוה
 לש עבטמ דעב .עובק *ףידעת, יפ-לע תורכמנ ןהש ,רובכה תועבטמו תותוא ליבשב
 ,רתוי טעמ דובכ לש םולפיד דעב ,הזמ תוחפ ףסכ לש עבטמ דעב ,ךכו ךכ בהז
 לש תואל וכוש ,לשמל ,םיטייחה םתוא לכ ןאכמו .רתוי דוע-דובכ לש בלצ דעב
 +תוינקירימא תועדומב םיטייהה םיראפתמש ומכ) "םיסנכמה תמכח,ב םתעידי ליבשב דובכ
 *אמריפ, ינא עדויו ,רחסמרתב המכו המכ לש יבהז לש תועבטמ ה ןתוא לכ ןאכמו
 דובכ לש םולפידל ,בהז לש עבטמל התכז רבכ קסעב הליחתהש םדוק דועש ,תחא
 הז וסמ 'תובורעת, הארנכ ויה לסירבב ...תוניוצמה ,תובוטה היתורוחס דעב דועו
 הלשממה רצואל | הנונה הסנכה וסינכהש | ,דובכהדתועבשמ לע | םיצפוקה | ובר יכ
 שיש ,יתעדי ןהמ .םלועה לכב  דלופואיל לש  ותנומת הטשפתנ ןהידידלעו  ,ריעהו
 הנידמב יתשנרה אל הז תלוז : לדונמ ןקזו ךורא ינוברוב םטוח לעב ,הינלבב ךלמ
 הכולמ סש ךלמו ,וכרדכ ,ויראפב זא 'דרובתה, ,הארנכ ,אוה ,ותוכלמל ןמס םוש וז
 ,הפיקת ךכדלכ .הניא ילוא םאש ,חספהילילב "לארשיליכלמ, לש םתוכלמ ןיעמ ,תרחא
 היבשויו וידעלב רימת טעמכ הגהנתה הינלבו .הנממ תנכוסמ תוחפו המיענ רתוי איה
 ,רבדב ושינה אל וליפא

 דלופואיל היה ,הנידמב שנרומ היה אלש טעמכ דלופואיל ְך למ ה םא ,םלואו
 דיה ספי רתויה םילכיהה .תיוז-ןרק לכבו-לכב שנוומ ,טסילאטיסאקה ,רחו פ ה
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 ,הלילח ,םיתניב אמש ,ושפנל ארי  אוהש ינפמ ,ופקונ םדא לש ובל ינשה רצה ןמ
 יונתוא םנ  םהירחא וררני םלפנב סמצע םיבכוכהש ,ובשח םינפל ..,ול םנ עלובי
 ןיא בוש םיבכוכה דבוכמו הז נשומב םנ םייונש ,םנמא ,הסינכה  הנורחאה תעה
 אלו םניאש טעמכ םמצעל םהשכ םיבכוכהש ,הרכה יריל םדאהינב ואב רבכ ,םידחפמ
 תומדמ תוירבהש ומכ םיארונ ךכדלכ םגיא ןפוא לכבו ,דחוימ דבוכ םהל ןיא ,םולכ
 יםהל שיש המ תלוז ,הלילח ,ברחי אל םלועהו רכינ םנורסח היהי אל ולפיש המכו
 ץ קיוחל החכב שי םימעפלש ,אמהוז וזיא םלפנב ליטהל ןורשכ ,'םיזוח,ה ירבד יפל
 םיציפמו בחרמב םילכו םיכלוהש ,םהירחא םיחורסה תובנזה ירהכ םמצעב םה ירה אלו
 -.,השיטע ידיל םיקרפל איבמש ,ער חיר םביבס

 ,'טבשההיבכוכ, רבדב הנורחאה הירואיתה איה ךכ
 פוש ןיא הז םויאל .םלועה-ןברוחב ונילע םימייאמ אושל ,םיאור םתאש ומכ

 תותואמ, | :ונאיבנ ורמא רבכ  ,היהיש ךיא .הברה םזונמ אוה םינפ לכ לעו ,דוסי
 םיכירצ םה ,תולזמה םהל ,םיבכוכה םהל ,יהמהמ םייונה ותחי-ותהת לא םימשה
 --? דוע דיספהל ונל שי המ-המ ונחנאו .דיספהל המ שי םהל יכ ,ולפי אמש דוחפל
 נישעמ לכב ידוהיהש ,רבדה עודי אלה לבא ,הז "קסע,מ םולכ חיורג אל םג יאדוב
 םילוכי המ :םכתא לאוש ינא ףאו--' דיספי המ, אלא ,'! חיורי המ, אל לאוש
 ונל שיש ,לודנה קלחה תא + ונלש םיבוטה םייחה תא :הז "קסע,ב | דיספהל ונא
 ישפנ תומת, :חיורנ םג רמול אצמת םאו ; םולכ ריספנ אל טעמכ +ץיראה רודכב
 ןמ יניאש ,יביבח | ,יל ונימאת אלה | ,לודנ רבד םימעפל ןכ"מג אוה "םיתשלפ םע
 :םתוא בהוא ינאש םינינק םלועב דוע שיו ,אל יאדוב סופורתנַאזימו ,םיטסימיסיפה
 םידוהיה ונלו ללכב םלועב השענש ,לודנה לועה הארמל רשא שי ןכ"יפדלעדףאו
 ילוא :יבל לע ןויער הלוע ,השחמ תוישונאהו-תוישונאה לכ יניעל ,יבמופב טרפב
 המו ,ונממ קלחל וא ולוכ םלועל הפורטסאטאק וזיא אובתש ,היה יאדכ תמאב
 יניע | תא ורקני, +- +תורמוא ןה המ  תוירבה ,רבד ןיא-הנממ | לובסנ = ונא םנש
 ...'ךיניע ית ש תא ורקניש דבלבו תחאה

 הדוסימ איח וז תולגתה םנש ,יל המודמכ .םחרי םוקמה .יביבח ,החונמ לכ
 הצורה .אל וא ובנז קיזי םא ,יטבשהיבכוכ, תא קודבו ךל .ינופצה ריצה תולגתה לש
 .ןימאי ןימאמהו--ינופצה ריצה דע וא םימורמ ימש רע ותודע קיחרי םייאל

 חכב השדח הנומא הליחתהו םיהלאב | הנומאה הקספ .םיתעה | ונתשנ יכ
 םשב םתוא הדבו אב ובלמ םירבד תודבל הצרש ימ לכ-םינפל .הירתסמבו המכהה
 -,תודוס ול רפמ וילא הארנה "שודק,ה ,וילא אב ךאלמ ,ול הלגנ םיהלא : הנומאה
 חורב הנומאח .םירבדה ינפ ונתשנ וישכעו ; וב ונימאה אלש הימתמ רבד היח אלו
 ,ויארָכו סודדרוד ,המשכ | םיאכנמו םיאכו : המכחב הנומאה  הרבגתנו-הקספ שדוקה
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 .יטעסו תובטהחפ

 היחה וז - תורעמו ןיחישב ןכושה וא ירעיה םדאה  ,ינומדקה םדאה ןיב קחרמהש
 קהרמה ןמ לודנ רתוי דוע ילוא אוח האמה תלהת לש ינרדומה םדאה דע - ,הסנה
 ותוא .ועבק םיבכוכב םיפוצהש ,קחרמ - ,ילאה טבשהדבכוכ ןיבו ונצרא רודכ ןיבש
 יהש הלא ןידע םח םיבכוכהו חריהו שמשהו -- ,תואסרפ ןוילימ השלשו םירשעב
 -1רכדה ארונ אלה ! אוהש לכ לולכש ילבו יונש ילב ,ירעיה םדאה ימיב"
 התא לכ שפנילעונל התיה רבכ יל - םישינרמ ,יביכח ,םתא המ ,עדוי יניא |
 חינשמ וניאו תלבנומ-יתלב הלשממ הפכב לשומה ,שמשה ,לודנה רואמה ,אירבחה
 וקיתרנמ אצוי אוהש שי : לפשה םדאה לש תוקדוצה  ויתועיכתו  ויתושירדב ללכ|
 רתתסמ אוהש שיו ;הירב לכו חמצ לכ ףרושו בהבהמו תונמחר לכ אלב טהלמו
 לכ ילבו רדס לכ אלב הלא לכו - הילע םירדלו ץראה לע ליפאמו ויננעב םואתפ
 - תוירבה לע ותמיאו ודחפ תא ליטהל ידכ ,םיעכהל תאז השוע אוה וליאכ ,הטיש
 תישפשה הנבלה וזו : . .ותוא םיצירעמו םישידקמו וילא םיללפסתמש ,םישפט שי ןיידעו
 =רשפאש המ לכב קחרתהלמ הדעב תבכעמ הניאש ,הלש השועמה תוילאטנמיטנסה םע
 ,רוכעה ,םנה ףונה הז - ץרא,ה ביבס דימת רכרכלו בכסלו םויה ןמו שמשה ןמ
 וז תא יתפאמ ,יתאנש המכ ,יוה - ,ונממ רואו העפשה לכקל ידכב - םהזזמה
 טיבהל ןה תושייבתמ וליאכש ,'תורוחה תונבלה, לש תיתוכאלמה תוילאטנמיטנפה
 שיש  ,"םירוכעה םיפוג,ב אקוד ךכהתהל ,ןבלב תובעות עבשו - ,שיא ינפב החוכנ
 הלילה תלשממב םיסחוימהו םילודגה םיבכוכהל ףאו ...םהמ האנה"תבוט וזיאל תווקל
 ,רודכה יצחב ותמוק אלמ טשפתהש ,יינופצה"בודהישיע ה הז ,הרתי הבח שיגדמ יניא
 ופמרל ,וקידהל הצר  וליאכ תוסנה ויתופכ תא וילע חינחו ,ויתחת ותוא לפק וליאכ
 וז ;ותרבחו *ליסכ,ה תברק תא תשקבמה ,העובצהו הלבה *הלותב,ה וז :; ומסרכלו
 איהש ינפמ ותברק תשקבמו יינופצה בוד,ל תזמורו תצרוקה ,היפיפיה 'סוניוודהנונ.
 ינא .בשוחו םימורמב ןתנה *ליסכ,ה הז ;ףיקתו רישע אוהש ,תועט יפ"לע תבשוח
 לכו ,הלעמ לש אילמפ לכ תא תינרוחא ףחודה *ןטרסח, -- םלוכ לעו ; דוע יספאו
 - ,עיקרד אתוכלמב הלודנ העפשה םיעיפשמש ,'תימימשה הינולואוז,ה ןמ תוירבה ראש
 םא ,אופיא ,אלפי אלו ,םהמ רטמהל העשה העינה רבכו ארזל ויה רבכ םלוכ ,םלוכ
 םיפצמו הלילו סמוי רמשמה לע םירמוע ,יטבשהדבכוכ,ב ךכדלכ .םינינעתמ םדארנב
 דחא לע הלפמ אּובת ,תוחפה לכל ,וא רחיב הלא לכל ץקה עיגי רבכ יתמ ,תוארל
 םינרחפה סשפנל םיארי ,םיאבו םישגרתמה תופילההו םייונשה לכב ,דימת ומכו .םהמ

 , הלילח ,תותשה ופרהי ילואו ןפ ,אמש ,שלח םבלש ימו םיפרה םיבצעח ילעב
 הזיא 'קפוא,ה לע עיפומש םעפ לכב 'תוינש,ה התוא לכ ןאכמו .םהל םנ עלוכיו
 החמשו הלאכ תוזחמב תוארל םדאה לש ושפנ תענענתמ דחא דצמ :"טבש"נכוב,
  םלואו (הנושש האנה הנממ תינהנ איהש = ,םיבכוכה לש םתלפמב תוארל הל אות
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 תא םישוע םהש ,ינא ערויש ינפמ הרומג הליחמ םהל ינא לחומ - ,'ןימה-תולאש,ב
 ,תורצמ ,תוקחדמ ,ינועמ אלא  ,רשוע בורמ ,תחנ בורמ ,הבוט בורמ אל הלא לכ
 ,םירהומה תא ,ונבש "םיתבה-ילעב, תא יתוארבו ...טעמ רדבתהל ,חדבתהל ידכב
 םילבמ ,םירשעתמהו םירישעה ,ונלש "תונגרובה, התוא לכ תא ללכבו םינלבקה תא
 תוידימוק,בו "טרילפ,ב ,היתשב ,הליכאב ,תוארטַאיתב ,םיפלקב ,םיבולכב םהיתותע תא
 םג :תוכז ףכל םתוא ףא ינא ןד - .ללכ םישינרמ םניאו םילוח םניאו ,'הנותח לש
 ךותמ ,רעצ ךותמ ןכזסנ אלא ,עפש בורמ ,הבוט בורמ אל הלא לכ תא םישוע םה
 איהש ,ונלש היצנניליטניאה תא יתוארבו . . .רדבתהל ידכב ,הסוכמ ינוע ךותמ ,תורצ
 היניעו תוינחור לכמ התעד תא החיפה איה םגש ,תונגרובה ןמ הבוט הניא טעמכ
 התלכשה לכבו החכ לכב וירחא תפדור איהש ,יהזה"םלוע,ה טעמ לא קר הבלו
 לש םירבדב תקסועו ,םהב השרדנ אלש ,תומוקמל המצע תא תקהוד איה ךכ ךותמ
 יניעב ,םיקוחרו םיבורק יניעב הכרעו הנח תא תדבואו ,הנוונתמו תכלוהו ,ךכב המ
 "םנ אלא ,תחנ .בורמ 2 בורמ אל אוה הז םגש ,ינא ןיבמ - ,םירז יניעבו ונמע
 המ יתוארב ,ללכבו ..,טעמ רדבתהל ירכב -- שפנ-תמנעו םירוסיו רעצ  בורמ ןכ

 ,הנקפמ יריל יתאב - ונייחב "שדחח ךלהמ,ה לכ תא - ושכע ונלוכ ונא םיאוד
 ךיא םיכרד שקבל ונמעדינב תא םיחירכמ | ,ונילע ופקתו ופכתש ,תורצהו רעצהש
 לוחמב ומצע תא חכוש הז .ויתויטנכ | ,וחורכ רדבתמ דחא לכו - טעמ רדבתהל
 לש איפוסוליפ,ב זלה ,אירוטלידו תקולחמב-הז ,טרילפב - הז ,םיפלקב - הז ,התשמו
 םילעמ םניאש ,ךכב המ לש םירבדב םתס הלהו 'ןימה-תלאש,ב וא 'רצי רשא
 .םידירומ םניאו

 .'הכבי אלש רבלבו - עשעתשיש המב דליה עשעתשי, .הבוטל וז םגו
 תרמ לש הטפשמ חכשנ אל רוע .דימת ואצמי םהב עשעתשהל םיעוצעצו

 םימיב םנש  ,ךרבתידםשהל הוקתו .אקסבורוב לש הטפשמ ןמרזנ רבכו -- לייהניימש
 יזוילאדנאקס ןינע הזיא ול הלשי אמתסמו .קסע אלב וביבח ומע תא בוזעי אל םיאבה
 -בכוכב, םנ ותבוח ירי אצי קחדההיפדלעו .םולשוזסח ,םמעתשי אלש ידכ ,וב תונעל
 .אבו שמשממש "טבש

 םיטפשמ לא תונרקפה ןמ תיעבמ רתויו הבושח רתוי תונרקמ ,ןבומכ ,יהוז
 רבכ ,םורמב םורמה אבצ לכ ,םינטקהו םילודגה תורואמה ,םנמא יכ ,ן'יזוילאדנאקס
 המכ ינפל לש ,דקתשא לש םיבכוכה הלאו חריה הז ,שמשה וז  .ןנוהכ ונשיתנ
 םייונש םוש ילבו תושדחתה םוש ילב ,יתובא-תובא ימיב ויהש ומכ שממ ,םינש
 ילב ,ןושארה םדא ימיב ויהש ומכ לכל רשאכ לכה - ,םהיררסב ,םבובסב ,םכלהמב
 מלתשנו ללכתשנ םדאה : ךמצעב ענה .. .תומלתשה ילב ,לולכש ילב ,תומרקתה
 ןטואכ ,םוי\ םוי לכב ,הנשו הנש לכב םלתשמו ללכתשמו ךלוהו תורודה-תורדשב
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 הלע אלו ,'רכשיו תשיו, - *הרתי וכ, ילוא ףטח | ,םינקזה ךרדכו ,ןייה ןמ טעמ
 ןבומב "סח, ךכזלכ ,לוונמ ךכדלכ ,םשוגמו סנ ךבדלכ היהי ונב םחש | ,ובל לע
 . ותורכש לע חנ תא םישאמ ינא ןיא ,אל ... השעש המ תושעל ידכ דע ,יפורהרינלופה

 ןכ ןיאש המ - + ןיי סוכ ותנקז תעל ומצעל השרי אל הז המלו--וילע בוט היה ובל
 ותחמשמ לכ םנו הכפהמה ימיב ללשל היה ושוכר לכ ,םייחב ראשנ סנ-ךרדב קרש ,טול
 תונב יתש ול וראשנו .ןשע תורמתו שאו םד ,הכרחנ הלוכ הביבסה ,הברה הלבס
 ץוחמ וחרב םהמו שערה"ימיב ודבא םהמ -םירוחבה  יכ .ץראב ןיא שיאו תורגוב
 ליבשבו .הפרח שממ יהוז רכתשהל ירכ דע תותשל-הזכ בצמבו ...םודס'תולובגל
 הז .חנב הלקלקה תא ןילות ןיאו "טולכ רוכש, םירמואו וב הלקלקה תא םילות ךכ
 ...תושר םוש ול התיה אל הזו תותשל תושר ול התיה

 תא מחסה דבלב ונחנא אל :םירמואו ונמצע לע תוכז םידמלמ ונחנאו
 םימעה ףא אלא ,הזה םלוע ינינעב קר  םיקפועו םיינחורה םינינעה לכמ ונתעד
 תושרה שי םהל .םהמ דומלל ונל ןיא ונא לבא .. .היעקאירה תודלות הלא ; ונינכש
 ,תוריזנ : ךכב םכררש ינפמ ,תישאר ,תושרה שי םהל .תושרה ןיא ונלו ללוהתהל
 שממ ,םהילע בוט םבל ,תינשו ;םהיתובאמ תאזכ ושרי אל - תוקפתסה ,תושירפ
 לכב - ודיספה ילוא םאו - + ונחנא ונדספה המו םה ודיספה המ יכ  ,םהילע בוש
 - םייטרפ םישנא לע רבדמ יניא ,ונחנא ונרפפהש הדמה וזב םהלש דספהה ןיא ןפוא
 ,ולוכ םעה - 1 ולוכ םעה לבא - הברה וריספהש רשפא םהלשמ ףא םייטרפ םישנא

 חיורה ,הברה הכזש ,דחכל ןיא - לאו החונמה לא עיגה אל ןיידעש יפדלעהף
 ,ונחנא םלואו ,ורכשב ודספה אצי -- לבס םאו ,חורב ןיבו רמוחב ןיב חיורה ,הברה
 ןיעבו ןשב הכפהמה ןמ ונאציו םינפל ונחורהש המ לכ ונדספה | ,ונדבל ונחנא קר
 סייוגה ןמ דומלל ,אופיא ,ונל ןיא .תשובב ....םג רמאל אצמת םאו ,רעצבו תבשבו
 דבל .ונל תואי וניאו רתומ וניא םהל תואיו רתומש המ .םהיכרדב תכלל ונל ןיאו
 איה תוללוהה ירה ,םינתוהמה יפל הניא החמשהו החמשה יפל הניא תוללוההש המ
 ,םעבטמ םיעונצו םה  םינשייב לארשי ינב :ורמאתש המ ורמא .ונעבט דגנ םנ
 רבע ןיאמו .תורוד המכו המכמ השוריב ,הלאה תוחבושמה תודמה םהל ואב השוריב
 ורתסממ תחא איה םא יכ תאז ןיא - ז תוללוהתה לש "שדחה חורה, םואתפ ונילע
 ,ונתובצע תא ונחיכשהל  ,וניתונאדמ טעמ ונדירטהל .,אימשר אתעיס ןיעמ  ,עבטה
 לבקמו .ירמנל ונידי הניפרת אלש ידכ  ,וננוני לע גילבהל לכונש ידכ ,ונתוא רדבל
 ךלהמ,ל םיכסמ ,שדחה חסונב 'םישדחה םייחה תרזג, | ,וז השדח הרזנ הבהאב ינא
 המכב םיקסוע  וניתוריעצו וניריעצ תא יתוארבו .הבוטל וז סנ :רמואו הזה "שדחה
 םילבמ ,"םיעודי, םינינעב םהיתוחכ לכ תא םיעקשמ ,םירעוכמו םינוגמ םירבד המכו
 קר םיקספועו תולאשה לכ תא םיחינמו ;ושלאת התשמב ,לוחמב םהיתותע לכ תא
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 יקפניול .ל .א

 יהנתינ אלה תמאה--וליפאו  ,וניריעצמ המכו המכ לצא שיש ,תוללוההו הסנ תוינפונ

 .., רודבש ם ה םינוניבה לצא --אבא לע ףא רמאהל
 אוה יללכ הזה הזחמהשו וישכע לש היצקאירה תואצותמ תחא יהוזש ,םירמוא

 ,יל המודמכ לבא .רשפא .ךכ ,ןכותב םיררונתמ ונאש םלועה-תומוא לצא .ןלצא ףאו
 רבהא םלועה"תומוא . דוחל ונחנאו דוהל תיללכ היצקאיר , ןהמ היאר איבהל ןיאש
 תא ושירפה אל םלועמ , תובוטה םינשבכ תוערה םינשב ,םיבוט םייח תויחל דימת

 ריה ,יסנאסינירה-תופוקת,  ,תובוטה םינשה אקוד - היארהו ; הזה-םלוע ינונעתמ ןמצע
 םיקפתסמ לש ,םישורפ לש ,םיריזנ לש םע | ,ונחנא לבא ,עודיכ ,תוצוהפ רתויה ןמ
 - + הזה"םלוע לש סומלובה הז םואתפ ונל אב ןכיהמ-- טעומב

 ןודנבו -- + םהמ דומלל םיאשר ונא םולכ ,םילוכי ונא םולכ - םייונה ללכבו
 ןיאו 'טולכ רוכש, םירמוא המ-ינפמ | : 'םלועה"תישוק, יתעד לע  דימת הלוע הז

 7 ולוכ ךייש הנושארה תורכשה לש דובכה אלה הרואכל + *חנכ רוכש, םירמוא
 לכבש ,םח לש םיענהרתלבה הרקמה ידכ דע  רכתשהש ,ןושארה רוכשה היה אוה
 .תא םילות = ןכזיפ-לעדףאו ...טול לש = הרקמה ןמ | םיענייא  רתוי הברה אוה ןפוא
 המ אוה עדוי אמתסמו ענושמ וניא ,עודיכ ,םלועהו ! חנב אלו  טולב הלקלקה

 תותשל תושר ול התיהש רשפא חנ : איה ךכ וז אישוק לע הבושתהו -- .רברמש
 השבי םרט | ,לובמה ירחא םיבר םימי ורבע אל דועש ,רבדה תמא .הקשמ טעמ

 ,תולוצמב ועקש תונומרא הברה ,  ופרטנ תוניפס הברה ,ברח םלועה ,יעברכ ראה
 : לובמהדימב ועלבנ םדא ינב יפלאו דובאל וכלה תורקי תולוגפו תורצוא המכו .המכ
 יבר, ,ומצעב אוה לבא ,הברה | לבס 'םלועה, .ןכ , ביבסמ ,ביבסמ ןברוחו ןוממש
 היחה לכ,ו וינב ישנ תשלשו | וינב תאו ותשא תא .םולכ לבס אלש טעמכ ,יחנ

 ףטשבו ,ותביתל ומע םינכה ,ושוכר טעמ תאו ותחפשמ לכ תא ,ולש *המהבה לכו

 , םוקיה לכ חמיו ,םשגה | דרי הליל םיעבראו םוי םיעברא . ללכ קזנתנ אל לובמה

 וטקשש רחא ,הכתה ןמ אצישכו .ער עדי אל ,'םימתה קידצ,ה אוהו -,םלועה ברח
 םהילע קירצהש רשפאו ,ףטשה ימב ולבסש ,הלא לכ תא החנאב רכזש רשפא ,םימה

 ןירה תא קידצהל םיבחואש ,'םימה ןמ םישבי םיאצוי,ה הלא לכ ךרדכ ןידה תא
 ובייהתהש ,םהילע רמולו ,ועבטו םרזה ןמ השביב תאצל וחילצה לש ,הלא לע
 רכז אלש ,רשפא הז םגו ; הזב אצויכו ,םנוסאב םה םימשא םמצעב םהש ,םשפנב
 הביבסב תיבה-לעב השענ אוה :  בוטב ומצע תא שיגרה חנ ,היהיש ךיא ... ללכ םתוא

 ; הרועה לעו הרותה לע בשי ןדמלה םש , ויניע תואר יפכ וינבל קלח םלועה תאו

 טרילפ,בו הצילמב ,רויצב :תופיה תוינמאב ןיינעתמ ,הביכרב ,דיצב %/ ץירפה תפי
 וססבהה וינב תשלש לכ | היהיש ךיא ..,שינחמ וניאו השוע  ,לכואו השוע םחו ; "לק

 תתש ובל וילע בוטכו .ול התיה אל םהל הנאד לבו ,וכרד יפדלע דחא % ,יעברכ
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 .םישעמו תובגשהחמ

1 

 יאש לע רבדמ יניא + התא ךתעד המו - ךרועה יל בישה -- + םנמאה-
 הטפשמב םינינעתמה הלא : םיבורמה םה ימ  *ךינויצ, ןיב וליפא לבא | ; םיארוקה

 רוע רותב -- + תירוטלוקה-תירבעה הדיעוב ןינע םהל שיש ,הלא וא אקסבורוב לש

 רתוי םינינעתמ *ךיתוריפס,ב סנש ,ךחיטבהל ינא לוכי = ,*ולהק, תא עדויה ,הסוגמ

 וילע "תוטרופמה תואצרה,ה תא | וארקי לורנ רתוי קשחבו *הריעו,במ הז טפשמב

 ... תירבעה ןושלה תיחת רבדב םיחוכווה תא וארקישמ
 רשפא אלה : יתבשח יבלבו יתחבגבו יתחרקב יתררגתה לבא ,ול יתשחכש ןבומ

 .ותא קרצהש
 ירעבו הריבה ריעב הנידמה-ןושלב םייביסירנורפה םינותעהש ,ונחנא םיאור םאו

 ,נינע תא ךכדלכ םילטבמ ,ונלשמ .עודיכ ,אוה םהיארוק לש עירכמה בורהש ,םוחתה

 סתוא םיריכזמש וא ,םתוא םיריכזמ םניאש טעמכ ,םהב םיחיגשמ םניא | ,םידוהיה

 ינידמהו יחרזאה ונבצמל ענונש המ אקורו ,דיירחאל ,דש ואפכש ימכ לבויב םעפ
 ,לק רבד לכ לע רברל םיברמ םהש העשב הב ,יביסירגורפ ןותע תבוח ירי תאצל ירכ

 הארמל תשובמ םימדאתמ םניא ונמע"ינבמ םיארוקהו  םייוגה  ןיב עריאש םילקבש
 ניאו וז הקיתשבש *לוטבה,ו זובה לכ תא  םישיגרמ םניא ,םמע לא הזכ םחי

 , ונא םיאור םא ; ... םהלש םתשנרהב הלאה םינותעה יאיצומ ושיגריש ,םילדתשמ

 תושדח,ה לכ תא "םהיתורצוא, ךותל פינכהל םה ףא םילדתשמ םיינוגר'זה םינותעהש
 הלוכי הניא ונלש תירבעה  תונותעה םגש | ,ונא םיאור םא .., הז גוסמ "תונורחאה

 סא - ,לוכיבכ "הפוריא, תא הקחמו תורענ-ישעמ השוע איה םנו הרצי לע רבגתהל
 ךירצ ךכ | אמתסמש ,הנקסמ יריל אובל ונא םיכירצ ,הלא לכ תא  ונחנא םיאור
 ויסרטניא לא = ,וייח לא ,ושפנ | לא ,וילא ענונה לכש ,אוה ךכ ונמע עבט .תויהל
 הרואכלש | ,םינינעה םתוא אקוד ול םיבושחו ול תפכיא אל ,וילא םיבורק רתויה
 וזיא לש הטפשמ : ןכ רברה תמאב ירהו , הקוחר תוכייש וליפא ול םיכייש םניא

 ...רשאמ בושח רתוי םוקמ ולצא םפות ,הקוחר הנידמב הבגוע תא הנרווש , "הצור,

 ... לשמל ,תירבעה חדיעוה

 תולוגפמ תהא ,ונמע 'ה ירסחמ דחא | . הבוטל וז םג + רמאל אצמת םאו

 ,רדבתהלו םיעגפה תא ,תוערה תא חוכשל ןורשכה-אוה ונמויק תודוסמ דחא ,ונמע

 ידוהיה חיסמ םימעפלו ... ראוצה לע תחנומ הדח ברחש העשב וליפא עשעתשהל

 ליחתמ,ו-ויתורצו ויענפ לכמ | ותעד תא ,ונוצר דגנ םנ ילוא ,םישמ ילב ,םואתפ

 . תויהל ךירצ ךכ וליאכ ,רבד ןיא וליאכ ."תויחל

 לכ ןאכמ . הנורחאה הפוקתב ונייח תוזחממ הברה יל ראבמ יגא וז ךרד לעו
 לש סומלובה ותוא לכ-,וניחא תא התע ףקתש ,יהזה םלוע, לש סומלובה ותוא
 לש פוטלוקה ,תוגונעת ירחא הפידרה ,המזהיישעמ ,טושפ ,םנו תויבהאתההו חובהאה

- 
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 כ סיר ליל

 חא ךכ-לכ השיערהש  ,ינופצה ריצה תולגהה לש  הירימוקה וז הרמגנ ךכ
 טל ןימזהש בוט המו  .ןוממשו | תונקיר | וזיא .התע שינרמ םלועהו | ,תובבלה
 אקפבורוב הנינאי לש הטפשמ - וב תונעל רחא ןינע | אוה-ךורב-שורקח
 ןורתי שי דוע ילואו = , זיראפב העוריה לייהנייטש תרמ לש הטפשמ ןיעמ ,אקארקב
 ילימ .ינה,מ ץוח ,אקארק לש הזה טפשמב ,וב יכ ,ןושארה לע ןורחאה טפשמל
 תבורעת םג שי-- תוטמה-רדחמ תודוסו שאו םד : םיפואנ-יטפשמ לכ לש "אתוילעמ
 רמוע םהילעש  ,ךותה-ידומע ינש םה היצאקובורפו המז ירהו ,היצאקובורפ לש
 ,ארזל טעמ ,םנמא ,התיה רבכ המצע ינפב היצאקובורפ - . ונימיבש יתורבחה רטשמה
 תא חילמה אוה , ודוה ונממ לשינ וניזיילכב שמתשהל עודיה ביצרוב הברה זאמו
 ; ינאש - המזב תלבותמ היצאקובורפ לבא . ומעט דספוהו - ידמ רתוי  ולישבת
 , אלפי אלו ,הלאכ םיטפשמל תופירח םה םיפיסומ התע םג רוע הלאה ןילבתה
 םינותעה לכו להקה לש ובל-תמושת תא וילא הנפה הזה טפשמה םא ,אופיא
 וליפאו = . ויטרפ-יטרפו ויטרפ לכ תא םירקבל םירפסמו םהיתודנ לכ לע וב םיאלמ
 ,לשמל ,קזחתהו קזחתה , םהירחא תדקרמ ,הליחמב ,איה םנ ונלש הרשכה תונותעה

 איבהו ןויסנב דמע אל ףופלו - וב לפט אלו טפשמה לש םינושארה םימיב *ןמזה.
 תונותעה ןכש-לכמו , איהה "תילאדנאקסה הקינורכ ה יטרפמ ויארוקל םימעטמ אוה םנ

 הניאו *תונותעה תנספ, לע איה תדמוע יכ ,התואנ ,לוכיבכ ,יהוזש ,ונלש תינונר'זה
 יאדוב איה -,םימעה ינותעב אבש הממ | ר"וי לש וצוקכ וליפא  ,הלילח | ,תרפחמ
 . תפאונו ףאונב השעמה לש םיטרפה-יטרפ לכ תא היארוקל רפסל איה *תביוחמ,ש
 וליפא ,ןותעו םתא קדצהש רשפא ,הלאה םינותעה תא ,הלילח ,םישאמ ינא ןיאו
 ינב, = : "בותכ,ה ונב םג םייקתנו - תושעל המו + תויהל אוה ךירצ ךכ ,לארשידינבל
 ןינעתמ םלועהדבורש ןויכמו , *ונל םנ רזומ וניא םדא-ינבל ךיישש המ לכו ונא םדא
 ןמ וז *הרוחס, וניארוקל איצמהל םיבייח ונא ףא-היצאקובורפו המזב רתויב וישכע
 ןותע לש וכרוע ,ונמע ינבמ דחא םע החיש הלאה םימיב יל התיהו ,  רחבומה

 איהש | ,בגנה-ירעמ תחאב הנידמה-ןושלב םינותעה יבוטמ דחא | ,לודנ יביסירנורמ
 ונתחיש . "ונלשמ, םה ויארוק בורו םינימה לכמ םיינויצבו לארשי יפלכואב הבורמ
 , ונממ יתשרד ינא = , ןילרבב | תירוטלוקה-תירבעה הריעוה רבדב רמאמ לע הבסנ
 ,יאדוב .םוקמ רסוחב לצנתהו רבדב קפקפ ךרועהו ,ונותעב םוקמ הזכ רמאמל ןתיש
 4 וירכועב םוקמ-רסוחו תושעל המ לבא ; תקדוצה ונתשירד תא תואלמל אוה ןוכנ בל-ץפחב
 ..הנממ םיצוחנ רתוי םינינע שי ,וז הדמעו הבושחש המכש ,תודוהל ביוחמ ינא ףא ירהו

 םיעיצקמ םתא םויו םוי לכבש .אקסבורובךןינע- ,ןוצלב ינא יתרמא - ,לשמל-
 רצ יִכ ,ללכ םיננואתמ קכניאו תוטרופמ תואצרה וילע םינתונו םימלש םידומע ול

 ... וליבשב םוקמה סל
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 .םיש עמו תובשקתמ

 .הנווכבו ,ולאה םילמה יתש תחת וק יתרבעה .ןוילגה לע ץרפתמ אוה ומצעמ יכ דע
 םידדצ .ובש תונכחנהכ הזה הנושמה פרננוקבש םיילילשה םירדצה ירה אל יכ
 קיזמה רָבד ךל ןיא לבא ,םימדוקה םיסרננוקב םנ ,םשה-ךורב ,ויה רבכ םיילילש
 = ובירחהל ,וסרהל ,ותולכל ,הזכ רפומ דבאל םתא םיצור .תונכחגהכ הזכ רסומל
 --הּוה סרגנוקבש ךחונמה דצהו .לטבי וילאמו-תוירבה יניעב קוחצל והושע ,וב ולולז
 חיה יארובו ,הריטס בותכל אלש השקש | דע ,סגו בע ךכזלכ היה - + דחכנ המל
 יוכאו יוא - + קחוצ התא אבא, .ביצעמ ךכ-לכ היה אלמליא ךחונמ רתוי דוע .הזחמה
 -"*\ ךקוחצלי

 סינושארה םיפרננוקה תא הארש ,ינומכ שיאל םג המו ,הוה קוחצל יובאו יוא
 ,םמויקב ןימאמ ,םהב ןימאמו םתוא בהוא אוהו ,םרהז לכב ,םדובכב ,םתולשב
 ינפב הביטח ול ויהש טעמכו ,םהלש ךשומה"חכב ,םחכב ,םהיתולועפב  ,םתוציחנב
 ירקיעמ דחא רקיע ןפוא לכבו ,המצע ינפב | 'תוינויצ, ,המצע ינפב הרטמ ,המצע
 , : םיניערתעמדל דע ,םינשדתקירחל דע יוד ,התע יוד יבל ילע ,תוינויצה

 ו ונלצא .בהז םעוי הכיא
 אלש בטומו ,קחצא אל ינא-הלאכ םינינע לע קוחצל ןיידע םילוכיש ימ וקהצי

 ,ירמנל והריכזא אלש ,ללכ סרגנוקה לע רבדא
 יתנווכתנ ינא = ."הידימוקה ףוס, :ירמאמ תחיתפב יתנווכתנ וילא אל ןכבו

 תולגתה לש הידימוקח וז לא - םימיה-רבד לש תרחא הידימוק לא ולא תולמב
 ,הנונמ ךכ"לכ ןפואבו הרהמב ךכ-לכ הרמגנש ,ינופצה ריצה

 ַחרְפְל הָקְיִפְכַה אל רוע

 - ָהיִמָי ביִבָאְּב הָלְבְנ רֶבְכ

 הקיפסה אל ןיידע וז 'תיעדמ הריפא, | ,ינומדק דחא סנאמורב םירשש ומכ
 -- קוק, היה .הלוונתנ רבכו-הביבס רכרכל וליחתה התע הז קר ,הכרצ לכ חתפתהל
 וינימאממ חקל ,תילכת-לעבו השא-לעב ,היה חקפש ,קוק .וניאו - "ירי, היה ,וניאו
 ןויכמ | .הפי  רתוי דוע "השעמ, הרק יריפ תאו .ןיעה ןמ םלעתנו הפי "יקיתופא,
 נשומב (:קוור תויהל בוט המכ ,יוה) בוט ךודש תולגתהה ול האיבה קור היהש
 .ינופצה ריצה ןמ וא ינופצה ריצל "הבהלתנ,ש ,ררראילימ הזיא לש ותב :ינקירימאה
 רייתהו ,ףרוח לש רק םוי היה ,ינופצה ריצה ריית לש ותנותחל תואיכ ,הנותחהדסויו
 אלו ןופצ יתכרי לש תוארונה תורירקה ןמ וירבא חימר לכב םלש אציש  ,ונלש
 ,טושפ .ומטוח ...תא םעפה איפקה ,םיעכהל וליאכ - ,ופוג ריצה לע וליפא ררקתה
 הפי סאו .,ותנותה םוקמל - ריעל ןיוחמ תודחא תואסרפ הלגעב עסנשכ אפק ומטוח
 טופעה ריצה ןמ הנה ,'דחא רעצ קר ךחונמה דע בגשנה ןמ, יכ | ,םימכח ורמא
 .הזמ תוחפ דוע אפקנ םטוח . . ,רע

 ור
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 םיצעה לא רבדו ךל-לבא ../ םדוקמ םתערי אל המ-ינפמו + העש ינפל םתייה ןכיהו

 -"יל, רמול ובא אל .םרובדב םידמועו םה םתעדב םיפיקת םיזנכשאה :םינבאה לאו

 --.ורמא אלו

 .ךורשה לטבו - : יהלותבה הרזחו הלכה הלטב,
 וב שיש ,וחיכויו הזה | ןויזחה תא יל וראבי ךיאו יל ורגסיש המ ינא עדויו

 השפנ-תוריסמו התבהא בורמ רשא ,תיתמאה םאה לש שפנההירוסימו רעצה ןמ הברה

 המודמה םאהש דועב ,הטפשמ תא הריספהו - ו "ורוזג, :רמול הלכי אל הל ריקי ןבל
 'תמאבו-*:  ורוזג היהי אל ךל םג יל םג, +הרמא שפנ"ןויושבו דליה לע הסח אל
 -תופכ לע לרוגה לטוהשכ ,אחתיר ןריעב ,שוררה ענרב םא ,ןידה-לעבל יובאו יוא

 ,היהיש םעט הזיא ינפמ עירכהל לוכי וניא-המ יהיו ףכה תא עירכהל ךירצו םינזאמה

 ,טילחחל רשפא שארמ - *: ורוזנ-היהי אל ךל םנ ,יל םג, :רמול ותעדב ףוקת וניא
 הרבהה תא אטבל ץמואה ול שיש ,ודגנתמ ןידב | הכזיו ונידב יאכז אצי  אלש

 םאה המיכסה ובש ,ענו ותואמ יכ = ,ןכיסנ ינא  עדוי לבא--*ו ורוזג, : איהה הקזחה

 יפ"לע אל םא ,לכשה יפ לע איה תביוחמ רבכ ,'התרצ,ל "יחה רליה, תא רוסמל

 הנימקהל אלש ,התסנרפ חפקל אלש ,הדובכב | הריהז תויהלו הריב  קיזחהל ,ןידה

 ,"התרצ,ב דובכ גוהנל ,הזה רעצהו ...יחה הנב הז ירידלע קזנתי אלש ירכ ,המיערהלו
 ןמ ילוא אוה לודנ ,הטפשמב תוכול ידכ הזכ  סמונמ-יתלב יעצמאב השמתשה

 אוהו ,תושעל המ לבא ...יחה דליה תא הל רוסמל הנושארה הטלחהה לש רעצה

 תעד"ןב + תושעל המ ./7 תא רוזגל אלש-הנושארה המכסהה ןמ תביוחמ הדלות

 וטפשמ תא ריספהש העשב וליפא ,אחתיר ןדיעב וליפא *גררומ,ו ןותמ תויהל ךירצ

 רזוחה בתכמה לש - -הסונל םיכסהל לוכי ינא ןיא הז םעשמו ...ןידב בייח אציו
 לכב םעפה דוע היסורבש םיינויצה ישארב םידמועה ומיעטה ובש  ,פרגנוקה יריצ לא

 תונמל םדיב הלעי רשא דע ורוסי אל ,סרננוקה ינפל הב וכלהש ,סכרדמ יכ, ,ףקות

 וכישמי םה :רמולכ | ,'וכו "הדיקפתלו המשל היואר היהתש ,הנהנה העונתה שארב

 התע-תעלש ,ומיכסהש | ןויכמ יכ ,ינא המודמכ ..,וישכע לש הגהנההל תודגנתהה תא
 אבה סרגנוקה דעו "ינוינה, תויהל ךירצ ,'הרות ןתמ ינפל,כ ,'רקתשאדכ לכה, ראשי
 ,הזה סומלופה לכ תא ריכזהל וליפא יוארה ןמ ןיא

 אוה םנש ינפמ ,ןורחאה סרגנוקה לע ללכ רבדל אלש היה יוארה ןמ ללכבו
 סושב ,חיכזהל רשפאהיא בוטלש ןויכמו גטו 5606, ₪0 אותה :רמאנ םהילעש ,הלאמ
 תא םייטל יתיצר מצעבו ,ללכ וירחא רפסל אלש בטומ  ,וריכוהל רשפאהיא ןפוא
 ,םהבש ,םירקמ שיש אלא ,ללכ "יתובשחמ, לע םעפה ותוא תולעהל אלשו הזה רברה

 תא עונמל יצפח לכבו ."תוריטס בותכל א לש השק, ,ימורה ררושמה ירבד יפל

 ;הבורמ ךכ-לכ אוה .ובש ךח וג מה דצה ,םישמ ילב ויתרכזה 'הרכזא,ה ןמ ימצע



 אאאאש

 1:חו6ג ]3 6006003 [ - שכבו

 ,ובשחת אלש ,יביבח ,םכתא ינא עיבשמ םכל שודקה לכבו ,רקיה לכבו
 היה ,תמאה תא רמול רתומ םאש יפ-לעדףא .יעישתה | סרגניקה יפלכ יתנווכתנש
 רוחיב ...תוארבנ תוידימוק ונממש ,חבושמה רמוחה ותואמ הברה ,הברה הז םרגנוקב
 הצר אלש .םסרופמה ןתחה ותוא ינריכזמ אוה ,יטודקנא ףוס שממ--,ףופה .היה ןיוצמ
 ,הרייעב ועדי לכהו יולנ דוס רברה היה תמאב ."יל, הלמה תא הפוחה תחת רמול

 וכרד יגפמו תוירבה דובכ ינפמש אלא ,הלחתכלמ ויניעב ןח אצמ אל ךודש
 ראשו | אינודנ  ,תונוזמ רבדב םינתוחמה םע רשפתנו וחרכ-לעב םיכסה םולש
 םלוכ ויה םינתוהמה :הפוהלו הדועסל ןכומ לכה | היה ןיעדתיארמל. ,"םירישכמ ה
 תהא תא םיליבומ םיניבשושה ,םינגנמ "רמזהדילכ, = ,בוטםויו תבש ידנב םישובל
 תא םר לוקב רמול ליחתמ ןישודקה תא רדסמה ברה ,השורפה הפוחה תחת הלב
 - יתשדוקמ, ,"תא,--"תא, ,"ירה,--"ירה, : הלמב הלמ וירחא רזוח ןתההו עודיה חונה
 ,וג,  .קתוש ןתחהו-ברה רמוא--'ונ, .קתוש ןתחהו -דדסמה רמוא ..,'יל, ,יתשדוקמ,
 הלכה יבא ארק--'יל, .קותש אוהו- םיניבשושה ותוא וריעה--*יל, .קתוש אוהו -*ונ
 ,ןכתיה--...רמוא אל ינא ,"יל, םתא ורמא--.ןתחה זא רמוא--"יל,ב רשפא-יא--.לוקב
 אל המ"ינפמ ,םדוק תייה ןכיהו ,תוירבל קוחש ,ןורחאה ענרב ,הנורהאה העשב  ,ןלזג
 -.םינבאה לאו םיצעה לא ורבדו וכל - ,הזה ןונגסב דועו דועו - +םדוק תעדוה
 ,רמא אלש -הוה ךכו .רמאי אל ,רמאי אל "יל, :תחאב אוה

 -+ ךכזרחא היה המו
 אבה ןמ רוחב ופטה םינתוחמהש ,תרמוא תחא אסרנ .תואסרגה תונוש הזב

 לוחמב ואצי םינתוחמהו ,רמאו--הפוחה תחת לא והופחדו ,"יל, רמול תואנש ,םדיב
 העורנ תרהא אפרג םיסרונ שיו = ...התבשנ אל החמשהו ונגנ ירמזה-ילכ,ו ותארקל
 ,ךודשה ה לה הרזחו הלכה הלטב, :וזמ

 הטודקגאה ז א ינריכזמ אוה רתוי יעישתה סרגנוקה יטרפ לא ןנובתמ ינאש רתויו
 ובא / ןוחחאה ענרב אקוד לבא ,שארמ ןמוזמו ןכומ היה לכה ,ךל המוומכ + זה
 ,תערבל קוחש ,ןורחאה ענרב + ןרתיה :"םיגתוחמ,ה | וקעצ ..,"יל, רמול "םיגתת,ה



 ה 5תביוא .5 .

 ==. ,.בביכמטמקא ופה = .םוו-ו וכ נר

 -ןַעָל שָמְשְדרוא םֶּמְשקְב והת םָאְו
 : ןִיִאִמ ּוהּואְרְבּו ּואצ

 גהּורקְנ םירּוצמ ,עַלֶּסִמ ּוהּובְצְח

 ...ּוהּוכְשִמ םֶכְבְבְל תיִנַפִמ

 םיסמה רבדב  המחלמה = ילננאה הבשמה | יתוא ןיינעמ וז טבמ-תדוקנמ קרו

 זנובתהל םיבייח  ,םייח-אלו םייחה םידוהיה  ,ונא ; טרפב השוריה"סמו ללכב םישדחה

 .םייח-םייח םימע המבו ךיא ,תוארלו
 ...םתשורי לע תובשחמ בושחל םידוהי םיכירצ לאגהל ירכבו



 -.----- ₪ 1 0 וו כמ ומ ו בו וב רו 2 בו ב ... רש ל מונו 4 ו

 בב לוו ב ו בהווה ל ומול ו ה קה של נג 1 ה ל יא

 .ישעסו תובגבשהמ

 = הת 07-77 .="דחה חה דזה ==

 לעופה לש הרצה ותריד דע הטיפרבינואב רוסיפורפה לש ותיבמ ,ןויבאה לש ופירצ

 םיתכה םה םיבר םולכ-:לארשי תיבבו  ,וב היוצמ "הילביב,ה ןיאש ,םירהה"הרכמב
 םהיאצאצ םה םילגנאהש ורמאת ךיא ,ןכבו - :ך"נתה תא םהב אצמתש ,ושכע םילארשיה
 ו כותבי ורכינ אל תורהי יגמס לכו ,םחב ןיא ידוהי קרוע לכו-,םיטבשה תרשע לש

 תישארל *יבצה,ב) חיכוהו ןוס לגצ א .ל .,* רידה רבכ אל הז אב הזמ ץוחו
 -רחאו לכב תולנב יכ .להקה ךותמ ללכ ודבא אל םיטבשה תרשעש ,(תיחכונה הנשה
 לארשי | ויה זא ינמו ,םהב וברעתהו הדוהירנב םע ושנפנ הלעמה רוסי | ימיב ךכ
 ,הוה סויה דע "לארשי"תיב,ל הדוהיז

 -ררושמה ןגואתמ-םולה היה, ! ןיכס אלב ינטחש שממ ןוסלנצאק ר'דה ,יוה
 האלפנה הדגאה תא יתבהא המ יכנאו : הגניא איה םנו הפי הדגא התיה ,"רבע הז םנז

 לכמ טעמה ונא ןיא הגהו ונמל םולח .יטיטצשה תרשעו זויטבמס,ה לע איהה

 ;רישעו םוצעו בר םע אלא- הלורג ךכדלכ תובישח הניא םימעה לכמ טעמה--םימעה

 ךשב,ב ,ותומכב קר לודג אוהש ,בננו רוכש ,יתודבעו סג ,רומהל המורה םע אלו

 לודג םע אלא ,םיטעומה ויכרצב ,"ותויריזח,ב קר רישעו ,ולש הבורמה *התותה-ילכ
 םעהו .םימחר-לעבו רסח-לעב  ,תובוט תודמ לעבו ןירוחךבו ליכשמו עונצו םכהו

 ארונה רהנה תא רובעי זאו .ופעזמ ןויטבמסה חוניש 5 הפצמ הזה הלענהו לודגה

 הדגאה תא יתבהא המו .קדצהו רשויה ,טפשמה תמחלמ ,ונמע תמחלמ תא םתלהל

 ,יגיעב בושח רתויה רפסה ,יביבח-ירפס היה  "ינדה דדלא, רפסה !יתודליב איהה

 - ךירצ היה אוה ,הזה רפסב שמתשהל תעדוי הניא ונלש תינוגדפה תורפסה

 ,יתעדל ,איה וז הדנא לש התיצמתו ,ירבע יימלת לכ ידיב יוצמו הפי ריוצמו דבועמ
 % םעמ ,ץוחה ןמ העושתל תווקל לוכי וניא ,ךירצ וניא ,הוקי אל לארשי םעש

 ,םיבורקה ויחאב אל םאו ,ומצע לארשי םעב וב ותעושת ;היהיש ימ/ היהי ,םימעה

 ...'תרזעל ואוביש ,םיקוחרה ויחאב הנה

 ! הפי הדנא וז ןיא יכו

 הב ןימאמ ינא ךכ ,יתודליב הב יתנמאהש םשכו יתנקז םגו יתייה רענ ינאו

 .התע דוע

 וללובתהו וברקתה רבכ םיקוהרה םיחאהש ,חיכוהו ןוסלנצַאק ר"דה הב הנהו

 ...ז סנמאה  .וניניב

 אל ,ללכו ללכ "הינָאמולננַא.ב דושח יניאש ,םיאור םתאו | ,היהיש ךיא

 כ-לכ התיהש  ,הינאמוקרוטב אל וליפאו ,היהתש יהינאמ, וזיאב אלו הינאמולננאב

 תא ברקל םיכירצ ונמצעב ונא ,'ונעישוי אל רושא, .רבכ אל הז דוע וטלצא הקזח

 : ונתוקת וגמצעב ונבו ונתלואג
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 תוחפה לכל םיינע וראשי םיינעה ...םדאזינב ואיצמי ןיירעש ,תומכוחמה תואצמהה

 3 יאדו םירישעהו ויהש ומכ

 תועכטמ איצוהל ומכחתהש ,'חמ-ילעב, םימכה הילגנאב ושכע ואצמנ סאו

 לש הלודנ רתויה האצמהה יהוזש ,ינא בשוח ,םיינעה תבוטל -םירישעה לש םפיכמ

 םלוחו בשוה ינא ריואה-תניפס לע םלוחו בשוח ינאש הממ רתויו ."האמה-תלחת,

 .השוריה-קוח לע
 הלפנש ,השוריה ,ונשת- השורי לש 'פרטניא, הזיא יל שיש ,םתא םירובסכ

 הרותל לרגל םינטק םיחא ,אישהל תויחא לש גוז :ונלש תושוריה .בורכ התיה ,יק:חב

 "הרצקדהיאר,--הז דבל .אמאו אבא דצמ םינטק םידליב םילפוטמ םיינע .םיבורק .רסירתו

 אל הלא תלוז .םהינש דצמ -'םיבצע,ו םד"טועמ ,ימא דצמ בלה"תשלוח ,יבא דצמ

 שוכרל יתקפסה רבכ ה'ב  ,הרגדופו םירוחטהינמיס ,שארדבאכ :ראשה .םולכ יתשרי

 םירבדל יתשורי בור תא בדנלינא לוכי ,וארתש ומכ ,הב קלח יתובאל ןיאו ימצעב יל

 הז הדסונש ,תוימשיטנאה םע המחלמה תבוטל | תמייקה"ןרקה לע 0 ,הקרצבש

 תא התבוטל בדנ ,יקסדורב .ל רמ | ,הנבוקדתפיסא ישארמ דחאשו בויקב רבכ אל
 תינרוברטפה הפיסאב םינברה לש תעדה-תווה תספדה לע וא ,םידוהיה וילעופ ...תיצחמ

 םירכזנה ם"וכעו יול סחיב דחא שיאל ואשנש "םישנ יתש, רבדב אובל הריתעה

 לע וא ..,ונימיב היסכודותרואה לש בצמהלו וישכע לש םי'זירהל--םהינשו  ,םירפסב

 םמצע תא וליפשיש ןיב ,סינומגהו םירשל םתוא רוסמל ידכב  תורותרירפס תינק

 תומשהירפס םונרת לע ,תוחפה לכל ,וא ...םלבקל םמצע תא וליפשי אלש ןיבו םלבקל
 ויח ולשכי אלו יתמאה םקתעה תא לארשי ינב וערי ןעמל ,הנידמה-ןושלל ונלש
 ןיעמ םהל הרקי אלו  ,םימע-בתכמב םהיתומש תא ונשישכ םינוכנ"יתלב םיקתעהב

 רעצ ויהו ידוהיה םלועההלכ עוערזנ ותבסבו םינורחאה םימיב עריאש ,ארונה הרקמה

 ,ל"ר ונילודגמ המכו המכל שפנ תמנעו

 ללכה תבוט ליבשבו השורי רחא ךכ"לכ טוהל ינא ןיאש ,יביבח ,םתא םיאור
 ,להקה-תפוקל השידקהל ינא ןוכנ

 םילננאה דצל היטנ לע ,רמולכ ,'הינאמולננא, לע יכנא דושחש ,ורמאת אמש

 רחא םוקמב יתרמא רבכ .וניא הז םג-םיטבשה תרשע יאצאצמ םהש ,הרבסה ינפמ

 הזה םעה לש תוירקיעה תונוכתה יפ-לע ריכהל ידכ גולופורתנא תויהל ךרוצ ןיאש
 ןשקעו ץרשכ רק  ,ןותמךותמ אוה ילגנאה .נוז םניא הלאה םימעה ינשש ,ונמע לשו
 תולעפתהל חונ םע ,ונא אזיזפ אמע ונאו ,ןורחאה הצקה דע ול הותהש ויתורטמב

 תא איצמהל ולכי חמה-ימוקע קר ...חיתרמו "וילכמ אצוי, אוה רימש ,תירפנכ בחלגה

 -,ללכ היאר | וניא ךינתה תא םיבבוח םהש המ ,לארשי עזנמ םה םילגנאהש ,הרבסה
 דע | רידראילימה  לכיהמ ,הילגנאב תיב ןיאש ,םירמוא ,רותסל-השעמ והז  ,הבררא
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 תאי םגו) *היפיפיה :מ,ו ןירה רמגנ רבכשכ התע קרו .ויטרפהיטרפו ויטרפמ םיאלוממו
 לש החכ הז ,וילע םיבתוכו ילגנאה  םיזירקה . ורזח .תיאכז האצי 6 תעדל ךירצ
 ! זירא

 פלוע לש :ורובטב ,ויראפב | תויהל ךירצ זכרמה + רורב רברה ,יל המודמכ
 אל רומלל ונא םיכירצ גהנתהל ךיאו תושעל המ םלואו .םוסרפה ינפמ ,םשה ינפמ
 ינידכו  ,תעד-ילק עודי ןבומב םה  םיתפרצה יכ | ,םילגנאה ןמ אלא ,םיתפרצה ןמ
 תפרצב לטומ הנירמה אשמ .םהילע ךומסל ןיא ,ונלצא לודנ רקיע אוהש המ ,תונוממ
 ןודקפו הולמ רותב ץראל-ןיוחל םפסכ תא םיאיצומ םירישעהו ,םיינעה לע בור יפ לע
 יקבו אלפנ ןרדסו כשוימו ןותמ םע-  ,םילגנאה ןכ ןיאש המ = ..,והילא אוביש דע
 עדוי אוהו הנירמה-תלכלכ תרות תא הירוב לע דמלש ,אילפהל דע תונוממ"ינידב
 ,המואה יכרצל םירישעה ןמ תחקל ךיא

 ,ינאש ,השוריהדקוחל ןיוכתמ ינאש ,םיארוקה יביבח ,םכילאמ וניבת סתסה ןמו

 עילכת תמאב איה המ יכ  .האמה-תלחת לש הלודג רתויה האצמההל ותוא בש ח

 תוטורפה תא ריבעהל אל םא ,התע דע םדא"ינב םיאיצממשו ואיצמהש ,תואצמהה לכ

 יושע ,ונוממ לע לוהב אוה םדא לש ועבטמ -- + ינשה לש וסיכל דחאה לש ופיכמ

 אלב ,הצפח שפנב ;ונממ הטורפ איצוהל השקו העשו העש לכב וסיכב שמשמל

 האצוה אלב םייקתהל לוכי םלועה ןיאש רחאמו .םלועל םולכ ןתי אל ,תואצמה
 תא ריבעהל ךיא ,תומכחתה ינימ לכב ומכחתהו םדאהינב ואב ,תושרל תושרמ

 ,םדאל ול המודמכ ,הזה השקה *רבעמ,ב םדאה"ינב ושינריש ילב ,סיכל סיכמ תוטורפה
 המותחו תורורצ העבשב הרורצ תחנומ ותטורפו םולכ ולשמ רתוומ וניא אוהש

 םיריבעמ ,החונמ ובלו ךכ בשוח אוהש ,הפוג העשב הבו - תומתוח העבשו םיעבשב

 ופיכל וסיכמ ךכדלכ וילע תוביבחה ויתוטורפ תא ,םימלענ תורוטצ ידי לע ,םיעדוי אלב

 ילב ,הלוכ תוישונאה לש הפוגב "םימרה-בובס, השענ ךכו ,תומיענבו תחנב רחא לש

 .םרעצב םדא-ינב ושינריש

 םיינעה לש םסיכו ,תועבשמב סומעו בחרו ,אוה לודג םירישעה לש םסיכש ןויכמו
 עבטה יפ-לעו לכשח יפ-לע ףסכה היה ךירצ , תוטעמ וב תועבטמו ,ןטקו רצ אוה

 רבדה *עבטהיקוח, תורמל םלואו ,קירה סיכה לא אלמה סיכה ןמ םורזלו ךשמתהל
 ךשמנ ןוממ .אלמה סיכה לא קירה סיכה ןמ אקוד םה םרזהו הכישמה : ךפיהל אוה
 ריבעהל קר וליעוה תושדחה תואצמהה לכו ,"אתוינע אלזא אינע רתב,ו ןוממ לא
 ורשעתנ םירישעהו ולדלדתנ םיינעה .םירישעה לש םסיכ ךות לא םיינעה תטורפ תא
 הוקתו .ןופלטה ,ףרגלטה ,רוטיקהדתינא ,לזרבה-תליסמ ואצמוהשכ היה ךכ ,רתוי דוע
 ראש הנאובתשכו *ריואה"תינא, םלתשתשכ םג היהי ךכ אמתסמש ,אוה-ךירב-אשדוקל

.07 



 יקפניול .ל.א
 ויולה וו ורה בס

 ,רחאו סרגנוקה ןמ אובתש התיה הכירצ וזכ השרח ,ושע בוט אל ,יתעדל .הינולוקמ
 תטלחה לע םירערעמ הברה ואצמנ ןכ לעו רצ לכמ םירברה רוריבו ךורא ןתמודאשמ
 ;רחא םוקמ הזיאל הינולוקמ זכרמה תא ריבעהל יארכש ,הארנ יל םלואו ,גרוברטפ
 הזיאל ריבעהל םאו ,הקיטילופ לש םוקמ ,זכרמ לש םוקמ הניא ןפוא לכב הינולוק
 ןילרב יכ .נרוברטפב טלחוהש ומכ ,ןילרבל וא זיראפל אלו .ןזיראפל אקוד זא ,םוקמ
 ,אבצ-ישנא לע םירבדמש העשב .וילא םינופ תויפה לכש לת ,תויפלת-לת הניא
 ,םילודג תונויער לע םירברמש העשב לבא .ןילרב לע םירברמ ,המורכו חתותהילכ
 הקיטילופ לעו רומג ןויושו הוחאו הבהא לע ,תוימואל תויכז לע ,םדאה תויכז לע
 םיסרגנוקה לכ | ,םנמאו ,זיהאפ תא קרו ךא אלא ןילרב תא םיריכזמ ןיא ,תיללכ
 תלחנ תאו םהיתויכז תאו םנובלע תא םיעבותה ,םיבלענה םיימואלה לכ ,םיימלועה
 אצויה זורכ לכ יכ .םהיתויכז = לע םיזרכמ םה  םשמו זיראפב וזכרתה ,םהיתובא
 .ולוכ םלועה לכב ךלוהו רסנמ ולוק--זיראפמ

 הגשה תונורכזב קר וליפא ונתאמ דחא לכ רותהי - + תואמנודב םתא םיצור
 תיללכ התיבש התיה הנה .םירעה ראשו זיראפ ןיב לדבהה בר המ ,האריו הרבעש
 התיה ויראפבו .היריווש תנידמ לכב םג אלא ,םלוהקוטשב קר אלו ,םלוהקוטשב
 תוושהל וליפא רשפא-יאש ,ךל המודמכ ,ףרגלטהו הטסופה ידיקפ לש תיטרפ התיבש
 התיה םלוהקוטשב התיבשה .ןתובישחל עונה לכב הנושארהל הנורחאה התיכשה תא
 ,םתמגוד םימלועל דוע ויה אל טעמכש ,םילודגה  םיירוטסיהה תוזחמה הלאמ רחא
 םילעופה לכ ותבשיש ,ךכ ידיל ועיגה אל היסורב תולודגה תותיבשה וליפא יכ
 הדובע לכבו רוטיקה"תוינאבו לזרבה"תולפמב ,הדשבו תיבב ,רפכבו ריעב - הנידמבש
 םעפה תרתפנ שוכרהו הדובעה תלאשש ,בושחל היה רשפא טעמכ .דבעת רשא
 ויראפו ;הדובע לש רחא עוצקמב תיקלח התיבש קר התיה זיראפבו .הרובעה תבוטל
 התיבשה ילנרל ולוכ םלועב ןואשה היה לודנ המו בר המו | .תחא ריע קר איה
 לאשו ! תידיוושה התיבשהל בלהדתמושת התיה תרכינ-יתלבו תטעומ המו תיזיראפה
 ,תיזיראפה חתיבשה תולשלתשה תא רפסיו תיתעה תורפסב לינרה תא התע וליפא אנ
 םלואו ...הליבשב ותלודגמ דרי רטסנימ הזיאו ,חצנ ימו ,הרמננ ךיאו  ,הליחתה ךיא
 ,הרטגנ ללכב סאו תיריוושה התיבשה הרמגנ המב ,ונלוכ ונתאמ דחא ,םהמ דחא לאש
 -+ תאז עדוי ונתאמ ימ-ףוסו תילכת ילב ,תועבצאה 2 ,ךכ הזמזמתנש וא

 תרקפומ וויא לש ינויצאסניסה טפשמה :הלא ונימיבו ,הרבעש הנשב היה הז
 הקפע המבו - + בושח רתוי הלאמ ימ--ןודנולב השוריה"קוחו ל ויראפב
 רפסיו ידימתה ארוקה תא אנ לאש -- + םדאההינב | וניינעתה המבו + תיתעה תורפסה
 תמבו ונד ךיאו ונד ימ תא :טורטורפב יזיראפה טפשמה תולשלתש= לכ תא ךל
 םיאלמ םיינותעה תונוילגה לכ ויה םייק היה הוה טפשמהש ןמז לכו .ןידה רמגנ
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 םחוימ הזיא לש זתבוהא תא אקוד תותפל : םהילודנמ דחא וב שמתשהש ,ילכב
 .תאצומ הניאש ןיבו ידוהיה יגיעב ןח תאצומ איהש ןיב ,ףולא וא ךיסנ הזיא לש ,לודג
 תופירחה אלא ,ופונ אטחה אל ןאכ רקיעה ;ףא-תמורח איה םא וליפאו ,ויניעב ןח
 יתמ תמאב יכ - ! ךכדלכ ןייטצהל םוקמ היה םעפהו .תוירבה ורמאיש המו (קוףטה16ו6)
 ודובכב תיתפרצה 0 אישנ לפ ותבוהא תא תותפל - הזכ בושח הרקמ הרקי
 הז ןינעב ידוהיה לש ודיקפת םאו .הלאכ םיסנ םישחרתמ םוי לכב אל - + ומצעבז
 ונתשנש ,אוה תוא ,תורנב ושפחל ךירצ היה םיררוצה לש םנותעו טעומ קר היה
 חבשל םא ,הזה רבדה תא שורדל ךיא ,עדוי יניאו ,ויראפבש וניחא לע תישארב-ירדס
 תרמוא התיה תינרבדה יתדורש ומכ רמואו .הבוטל אלש וא הבוטל ,יאננל וא
 לע לוחי-ואל הלילח םאו ,יב םייקתי-בוטל םא :םלוע לש ונובר, :הלאכ םירקמב

 ...:"לארשי יאנוש לכ לש םהישאר
 ,וצעב אקודו- הברה .ונממ דומלל שי ,ונל  ענונ וניא הז טפשמש יפדלע"ףאו

 ...תוינויצה
 | :רבדה תא םכל ריכסאו

 לודנ הוה טפשמה לש וחכ היה המב ,ןנובתהלו רוקחל יכל לא יתתנשכ
 לכש ,הדמ התואב להקה בל תא וילא ךושמלו ולוכ םלועה תא ךכדלכ וב ןיינעל
 אלהו--םהיתונוילגמ לודג קלח ול ועיצקה ,םהבש םיבושח רתויה וליפאו ,םינותעה
 ידיל יתאב-םכחל םיענה תאו ויארוק םעט תא--ל"ומו ,"ותמהב שפנ קירצ עדו,
 הזכ טפשמ היה  וליא ."יזיראפ, היה טפשמהש המ--היה סרטניאה רקיעש ,הנקסמ
 -ישג ןה תוטעומ םולכ .ללכ םשור השוע היה אל ,ןודנולב וליפאו אנינוב ,ןילרבב
 6 ןהל םידמועה לכ תא לערו תינח ידי-לע ןכרדמ תוקלפמש ,תורקפומה המיזה
 יטפושה תלוזו ,תורייעב וליפאו ,םילודנה םיכרכב םה םוי לכב םישעמ הלאנ םירקמ
 הכז ויראפב טפשמה היה םעפהש ינפמ קרו .בל םהילא םש שיא ןיא םיעבשומה
 לש וטפשמ וליפאש ,ינא ןימאמ .הבורמ ךכ-לכ הרמב להקה דצמ בל-תמושהל
 המסדפ .הוכ םוסרפל אוה םג הכוז היה אל ,זיראפב היה אלמליא ,ותעשב סופיירל
 נאש יזיראפ טפשמ יכ ,ןיראפ-הבורמ הדמב ותוא <

 םג וראפתי ,םלועה תריב םשב ןילרב תא ונכי ,םיזנכשאה ורמאיש המ ורמאיו
 המ לכ ויראפ-תחא קר שי םלועדתריב--ןודנולבש םינוילימה תעבשב םילננאה
 ליבשב קר הרקי ןודנולב הרקיש המ לכ ,םיזנכשאה ליבשב קר השענ ןילרבב השענש

 -ריע איה זיראפ יכ .םלוע-יאב לכ ליבשב השענ -זיראפב השענש המ לכו םיטירבה

 .םלועה-תונפ עבראל ,הערלו הבוטל ,הבורמ העפשה התע םג תאצוי זיראפמו םלועה

 םאו בוט םא עדוי יניא .הילע יהזמרש תינויצה הדוקנה התואל יתענה ןאכו
 . ןכרמה תקתעה רבדב םתעד תא ומסרפו וההמש .יפורה ןכרמה ירבח ושע המ
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 .ונאו םמצע ןיבל םחיניב ורשפתי םה-םייוגה ןיב יונו .ופוס דעו ותלחתמ "ייוג, ,יירש
 "תכרבב 'םלוע לש  ונובר,ה תא םכלוכ םתעדי אלה םתא יכ ,םהמע קסע יל ןיא
 יתומולח לכ ויהיש ךינפלמ ןוצר יהי = , אוה המ עדוי יניאו יתמלח םולח, : םינהכ
 ןיבו םירחא לע יתמלחש ןיבו ימצע לע יתמלחש ןיב , הבוטל לארשי לכ לעו ילע
 ומלחש המ םג וז הלפתב רכזנ אל המ ינפמ : םלועח ןישקמו ... ילע םירחא ומלחש
 םשאר לע - םירחא לע םירחא ומלחש המ |: אוה ן'וריתהו -- + םירחא לע םירחא
 ארונ רברה היה ,עצמאב לארשי די ויח התיה וליא ...ללכ ענונ רברה ןיא ילו ,לוחי
 םהיניב םה -השעמה תא השע "םהלשמ, דחאש וישכע . תומלוע וילע םישיערמ ויהו
 , םיערה תומולחה הלא לכל ןורתפ ואצמי אמתסמ םמצע ןיבל

 ובש ,ירחשה, לש הנושארה הנשב ןי קפנ לו מס ירישמ רחא ריש  ינרכוז
 ; ררושו ,לארשידינב תאטחו םייוגה יעשפ ןיב המ ,תוארהל לרתשת

 ,חַצְרְכ 1תָיַעַר תֶא תיִמהְש ,םיִליִצאָה דחַא
 ..ָעְעורְתהְל ול דַמָח םיִפּואנ תֶשֶא יִּכ

 חַצָמַה תֶאְו שארַה תֶא ּודְדִמּו םיאָפורָה ּואָבּו

 +. עָגִּתְשִמ אּוה יִּכ ,רֶָמא וז

 רזיא לע רבעש | ,ידוהי שיא םלואו .  ןישנועדרב וניא ירה עגתשהש ןויכמו
 החילפ ול ןיא ירה ,יינבו ותשא תא סנרפל ידכ תוטורפ חיורהל ליבשב ,הלק הריכע
 הז רישב ןיא םאו - .ןידה רמוח לכב שנעי שונעו ,הרפכ ול ןיאו ,הליחמ ול יאו
 ןינעל ענונב םנו | , אוה םוי לכב םישעמו ,תמאה ןמ הברה וב שי ,הרישה בטיממ
 ,רמוא ורזניו רטכירפוה לש חצמה תאו שארה תא םיאפורה ודומי םתסה ןמ הלערהה
 טקפיא ךותמ  ,הרתי תושנרתה תעשב ארונה והשעמ תא השע יכ ,ענתשמ אוהש
 , לבא . הפי הלעי לכהו | ,הינולותאפוכיספה לש "אתוילעמ ילימ ינה,מ דועו ,ארונ

 :ןיא -םירחא לע םירחא ומלחש המו ונל עגונ ןינעה ןיא ,לאל הדות ,יתרמאש ומכ
 . וב קסע ונל

 תוברעתה אלב רבע אל אוה ,לייהנייטש טפשמ ,רחאה הפיה ןינעה ןכ -/
 השכ תוריבע ירחא ךכזלכ .טוהל ידוהיה ןיא ,םנמא .ןבומ רבדהו .  ידוהי לש
 ותולדתשה לכב ,אוטחל בוטה וצפח לכב שדחה ידוהיה ףא - ו הלילח .ןמצעל
 האב הריבעהש ,םימעה ראשמ תוריבעה"ילעב םע תורחתהל לוכי וניא ,הריבע רובעל
 תוריבעה שוח תא וחפטו וקנפש ,תוריבעה"ילעב םע ,תורוד המכו המכמ השוריב םהל
 ופגא ושעו ,םינבל תובאמ | ,רוד רודמ ("םיצירפ,ה לע רמוא ליז יבא היהש ומכ)
 שמתשהל ,םילודנ םוקמב דומעל בהוא רישעה ידוהיה - + יאמ אלא ... דחוימ סומלוקל

 הת



 .םישעמו תובשהמ

 >> יויו ו

 אלש ,דחא רציפוא : הירטסיואב ארוג השעמ םינורחאה םימיב ץריא הנה , תוישונאה
 ובכע ותעדלש ,ונממ םילודנה וירבחמ ותמקנ תא םוקנל רמא ,הלודגל תולעל הכז
 שה תא יתארקשכו . ןכוסמ לערב םתימהלו , הרשמה תולעמב תולעל | ודיילע-
 - *השעמ לע אישוק, . ומרנ החפשמהו םשה . ירוחאל יתעתרנ "רטכירפוה ףלודא,
 יתייה ,המודכו 695 דלאפטיאל, וא "םלהליוו, ומש היה וליא --+ ידוהי הז םנ ילוא-
 . ןופ, ילב ,טושפ *ףלודא, לבא , יזנכשאל םיכייש הלא תומש בורייפ-לע :רמוא
 םילבוקמ רתויהו  םיביבח רתויה תומשה ןמ | ,הכס וזיאמ עדוי 'ה ,ירוריזיא,כ ,אוה
 ךל בישי ,ירודיזיא, וא ףלודא, : יתמא יזנכשאל רמאתשכו . ונכשאבש וניחא ןיב-
 ןיאש ,םיכומנ 4 םירציפוא םידוהי  הירטסיואב שי יכו ..,*ו ידוהי ךמצעב התא, : דימ-
 רטיילרבוא,ו  *טנאניטייל, תגרדמ דע . עודי רבד ןכדסנ אוה ,'םיכלהמ, םהל םינתונ-
 ! טעמ הכח ,ידוהי 'ר ,דומע - ךליאו ןאכמו ,תולעל ידוהיל םישרמ דוע  *טנאצ
 ,,בורעל לכוי ימו , וז התודממ הלעמל הלעיש ,ידוהיל תדהוימ תובא-תוכז הכירצו
 תודיקפה תולעמב תולעל ותעש העינה רבכ הוש ,םיכחמה הלאמ דחא לבלובמ םא ,ונל"
 יכ - +וזכ המקנ-תנרדמל עיגה אל-,הכשוממ תלחותו סעכ ברמ ועלבתה | ויבצעו

 ולתש ,ירפכה לש םינטקה םידליה םתוא ןיעכ | עודי גשומב םה ץראל-ןיוחב וניחא-
 וא בעה רודסב ,העוצרב - דמלמה י'ע תוקללו דומלל חרכהה לש הלקלקה תא-
 , רמלמה תומיש ,ללפתהל וא רודסה תא ףורשלו העוצרה תא עורקל וצרו ,דמלמב-
 תפקמו תללוכ הפקשהל ועינה אל ןיידע הלא וניחא םנ , תחצנ העושת ועשוי  זאו
 העוצרב םא ,טרפ הזיאב הלקלקה תא רימת םילות םהו םימעב לארשי כצמ תא-

 : םהל בטוי ,ףרשי אוה םאו-בעה רודסב וא ,בוט לכה היהי ,ערקת םאו - המשאש-

 .מ לע םהל םישרמש ,ךכל םרונ תולגב םידוהיה לש יללכה בצמהש ,םיניבמ םניאו"
 ,איה תחאו ,רחא דעצ וליפא רתוי אלו ,אבצבו הרבחב תולעמ וויא תולעל קחדה-
 תא םיניבמ םניא םייברעמה וניחא | , גהנתי "ריינ, הזיא יפדלעו שארב דומעי ישי
 םכרד לע ןטשל דמועה "אנוש, הזיאב הלקלקה תא םילות םה דימתו הוה רבדה
 אלה הכשוממ תלחותמ וילע הפרטנ ידוהי לש ותעדש העשבו . םהינפב בכעמו
 -ללכו התאש ,ךכ-רחא קדטצהו ךלו ..,ותעד לע לבלובמ ןויער הזיא הלעיש רשפא
 , ידוהי שיאש ,ןימאהל רבדה יל היה השקש המכו ו ללכ הול םיכייש םכניא לארש'

 שחימל, לבא | , הזכ .ארונ השעמל לנופמ היהי | ,וילע הפרטנ ותעדש העשב וליפא-

 אובל הקושתהו דחא דצמ םיקיעמה םיקוחה ךילוהל םילוכי ןאל ,עדוי ימ יכ ,"יעבימ
 םהל םגו ,עקפתהל הלוכי איה םגו הרמ שי םידוהיל םג אלה - ! ינש רצמ הרבחב
 ...1 היתודג לע רובעל הלוכי איה םנו ,תונלבסדתדמ שי-

 , העקפתנ אל ןיידע | םידוהיהרתרמ יכ ,רורב יל .עדונש דע יתעד החנ אלו
 , ינכשא אוה השעמה לכו היתורג לע חרבע אל ןיידע םתונלבס תדמו ,לאל הלתתי
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 ק פניול .ל .א

 זגואה לצאש רבזגה לצא םירוטקרידו ,הוה קירה זנראה לצא הכבשה רעב רגיגו
 םינמוזמב רוסחמ ולוכ םלועה לכב שנרנ | וניא | ,עודיכ | .םומנה  ןמ  וניא - קירה
 םילודנ  םינוילימ, לש קנָאב \אטשוקב חותפל תורשפא התיה וליאו .אטשוקבכ
 לש ונונגפב קנָאב לבא תישל פל לגופמו ראמ בוט הזכ קנאב היה יאדוב ,'םידבכו
 םיפלא תרשע תמאב םה המ יכ -- 'וכו םיקיר םיזרא םע | ,ןהכה ללה ןב יכדרמ
 -- ! םינישה תא וב תוקנל םסיק אלה - + לופוניטנטסנוקב קנאב ליבשב תוארטיל
 ףיסוהל הלאה "םיפלאה תרשע, תאו ,ללכ ורסיל אלש היה בטומו יאדכ היה אל
 םיכסהל דוע רשפא ןכבו .הברה םש רכינ היהו ,לארשי-ץראב ידוסיה םוכסה לנ
 , הקיטילופהינינע  ,הקיטילופהינינעב ןכ אל הז *אפייסו ארפס,ל קנאבה ינינעב
 תורדתסהה יאישנ וניניהנמב תוחמל לוכי ,אוהש ימ ןיאש יאדוב יל וחינה ,תיזנכשאכ
 תפרצב םיה תפש לע רשא אשד תואנלו םיפיה ץייוושדירהל ץיקה ישדחב תכלל,
 ,םולכ אלב רוטפו ,עוסנל םה ,םיכירצ אטשוקל םג לבא  .'םיננאש תונכשמ לכלו
 השעתש ךירצ לבא ,השעתש הכירצ הקיטילופ .רשפאהיא | ,ירמנל הקיטילופ אלב

 היקודקדו היטרפ לכלו ,תווירזב ,הרורב העיריב ,לכשהב ,המכחב ,תונמואב ,יעברכ
 תישענש ומכ תישענ אהת ונלש הקיטילופהש ,תרמוא הניא תאזו ,, ,הינתו
 ..,דע דחוש תניתנמ הב אהיש ,רמולכ ,ינויה ירכמ ירבדל ,תיראנלובה הקיטילופה
 יניהנממ תאזכ שרוד יכנא ןיא ,הלילח .., ,היתורבחו לייהנייטשש תרמ לש םינולַאסה
 הפי השעמו ; וחלצי אלש ינא בשוח- םינינעה ראשלו ונל ןיא אלה ףסכ ,ונלש הקיטילופה
 , ינויצ 'םש, הזיא ,'ןולאס, ארקנה ,הזה תופשאה-רעשב ססונתמ היה וליא ,הז היה
 ובברע הפיה | לייהנייטש-ןינעבש | ,ונל בר -: 'הקיטילופ תושעל, םולה = לגלנתנש
 שונפת אל  םינוגמ | 'םינינע, וזיאב יכ , ידוהיה םש ₪696 םק0% לש םיררוצה
 ראשו "בזא-השעמ, ימימ יכ ,ארוקה יביבח ,ךינפב הדואו - + לארשי םש תא וישכע
 ,םנמא . החונמב ןשי ינא ןיאו יבצע ופפורתה םילוונמו םימהוזמ םידוהי לש הרובהה
 םירוטאקובורפ םלועב ויה - + ךכב המ | : רמואו ינפ תא דימעמ ינא תוירבה ינפב
 ןמ ,תונוילעה תוריפסה ןמ םירוטאקובורפ ,ונלש ולאמ םימהוזמ רתויו םיעורנ רתוי
 אל ורכמ ףסכ דעבש ,םיכיסנ ,םיפולא ,םינזור ,םילודג םיסחוימ : 'םיהובגה תונולח,ה

 ירפס וחתפנ וליאו ,ןהיבשויו תוכלממ ,תומלש תונידמ םנ אלא ,םייטרפ םישנא קר
 הארמל םלוע יאב לכ םיעזערזמ ויה ,לבתה-תופילח לש תיתמאה הירוטסיהה ,תונורכזה
 לודג קרפ אלא הניאש טעמכ הירוטסיהה לכ ,ילש יתעדלו ; תיללכה היצאקובורפה

 םירתסמב לבא .אוה ןכ רבדהו ,ינפ תא ינא דימעמ ךכ ... הלודג היצאקובורפ לש

 ןשי ינא ןיאו ופפורתה יבצע - + תאזה הלודגה הערה ונילע האב ןיאמ :יבל הכני
 ןפ ,דרח יבל  ,"תונורחאה תושדח,ה תא ידיב חקא ידמ ,רקובב | רקובבו . החונמב
 לש תפונטה םוקמב -יל וחלפ - ךלכלתנש ,ידוהי הויא ןהב אצמא םעפה רוע ילואו
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 .םיטשעמו תובשתפ

 א ד ה ד דלה למה נה ו לה רי ד ד דולה דה בה ה דוד דה הייה דה החדה הלה שוהה היווה המ ההידרה החולה רקהה ריההה ירח

 לייהנייטש תדמכ ישילופ םרונל םנ  וזב אלש - ףיפוה - השיחלב ךל ינא רמואו
 -ייָכנ ויה .ונלשו  ,'םילודנ םוקמ,ב הבורמ התיה ןתעפשהש ,הל תומודכו העודיה
 יפל אל הזו םהל האי אל הז ,םהל האג אל הז : םילודנ םיסחוימ ,םיסנטסיא ,תערה
 םיראנלובח ,התא האור אלה השעמה ףופ תאו ,םהלש םוחיב קר וחטבו  ,םדובכ
 יאה תא וליפאש ,ךכ ידיל ונענהו .םיכחמו ונא םיבשוי ןיידע ונהנאו וחילצהו ושע
 ."ונצרא,בש תומוהמה לכ ןאכמו .התע ונל םינתונ ןיא ,ונלש היה טעמכש ,םיתרכ
 .. ."יעבדכ הקיטילופ, שרוד םעה

 לודג סחוימ ךלמו הנידמ םהל שיש ,םינויה המו :יבלב יתבשה ורבד ידמו
 ,ונא ;וריספה ,"יעבדכ הקיטילופ, תושעל ולכי אלש  ןויכמ ,םיפיקתה לכל ברוקמו
 המכו המכ תחא לע ,"יעבדכ הקיטילופ, תושעל עדנ / ונא םא ,םולכ ונל ןיאש
 .הברה חיורנ אלש

 וגפש םיניהנמה ןמ ותשירדב ןהכה ללה ןב יכדרמ קדצש ,תרמוא הניא תאזו
 ישדחב חונלו חור ףואשל תורדתסהה יאישנ םהל וכלי, : הקיטילופמ ירמגל ולדחיש
 םיננאש תונכשמ 5 תפרצב םיה תפש לע אשד תואנלו םיפיה ץייווש ירהל ץיקה
 .ותעדל םיכסמ ינא ןיא ,(5%1 ןוילנ ,ז'ש ,"ןמזה דה) *..,ללכ וכלי אנ לא אטשוקלו
 אוהש ינפמ ,"תוינויצה תרוקב, ורמאמב וירבדל םיכסהל רשפא דוע קנאבה תוכלהב
 תובהלתהה, תפוקתב ,תוינויצה ימי תישארב ,תחא םעפ ינרוכזו .הלאכ םינינעב אכמס-רב
 תרותו 'קנאב, תוכלהב קרפ הזה ןהכה יל הרוה ,ןכ רמול רשפא םא ,'תיאקנאבה
 .העודיה היריה-תרות התואכ שממ ,הנבהל החונו הטושפ ךכ"לכ התיה ותרותו .ותריצי
 ךל ירהו לוגע םישוע רודכה לופיש םוקמב - + הרטמה לא הבור"ינקמ םירומ ךיא
 -יצח דעב הרידירכש-ימולשת ידכ םינמוזמ םיפסאמ -- + 'קנאב, םידסימ ךיאו ..הרטמ
 ,םירפס לש זגראו םיפסכל לזרב לש זנרא ,םיפי תיב"ילכ הרידב םידימעמו הנש
 רוטקריד םיבישומ ,םהילע םיחנומ אסאקה-ירפסו ןורכזהדירפסו םירפוס 0 תונחלוש
 יכ = .ןמוזמו ןכומ קנאבהו - םינוש םיקנאלב םיסיפדמו הכבשל דעבמ רבזנו ורדחְב
 םהיתונייבוגב ,םהיתושלשהב .םהיתונודקפב ואובי םדאהינב ,אובי ומצעמ - ראשה לכ
 לכהו -- *םינמוזמ, = וסינכיו םהיטנמאסונוקו םהיטאקילבודב  ,םהיתואחמהב = ,1₪63596)
 רפסמש ,קפס לכ ןיאו וז הרותב תמא תצקמ שי םנמאו ,ןהכה הרוה ךכ .םיקו רירש
 יכ .תובשוח תוירבהש הדמב לודנ וגיא ,קנאב הזיא רסיל ידכ ךרצנה םינמוזמה
 םיטעמ יכ  ,םידומ לכהש ,חיכוי ופיב ונלש קנאבה - ,תמא ה לוכ הניא וז הרות
 םינמוזמה ןמ ושלשלו וליפכהל היה יואר תוחפה לכלו ,הזה תיבב םיגמוזמה ךרעב םה
 .ןורנולב .דבלב יונו טישכת םשל ,רתומל ך א םש םה תמאבש ,ןודנולב םיחנומה
 ויה םיכירצ םינמוזמהו | ,רתוי אלו -- םיפי תיב-ילכ קר תמאב ויה  םיכרצנ | ,הארנכ
 ,לורְכ לש זנרא דימעהל .אטשוקב חינפהל ענונב םג ןידה אוהו .לארשי-ץראב תויהל
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 הקפניול .ל 8

 ב גמיש מ מ בש הייה לשש נשא בעצם ג -275--12-כנומ שנ, םינשנש העמשמ = .םשכש-תטש--הי- == גאנה

 ירחופ-השעמ, הניא יאדוב *תונבר,ש ,ףסכב "םאסכ, תא םינוקה ,םהירבח םינברהל
 הרותב אלא תינקנ תונברה ןיא יכ  ,חילמ םינוקש ומכ ריחמב תונבר תונקל יאו
 אלתמאב שמתשהל םהירבה םינברהל ןיאש ,הכלה קוספל םיכירצ םה ןכו ,המכחבו
 ןמ לארשי-ץרא ינורתאש העשב הב  ,ופרוק יגורתאב רוחסלו "רחוסיהשעמ, לש
 וניאנוש םינויה תא רישעהל -הזכ "בר השעמ, יכ ,םהל הנוק ןיא תוירבעה תובשומה
 הנונמו רעוכמ ,ירחוס השעמ, אוה םא ףא - ונצראב םיירבעה וניחא תא ששורלו
 ,םהמע םיקסע ול שיש ,ונתאמ רחא לכש ,םמצע םייוגהש ,יל ונימאהו ,דאמ אוה
 םיוגה - ,רחסמה ךותל וליפא ימואלה דוסיה תא סינכהל םילדתשמ םה המכ ,עדוי
 -ץרא ינורתאש ,ודויו וריכי ,ופרוק לש םינורתאה ילעב םינויה-ונלש ןודנבו ,הלאה
 םיבהלנ םיטוירטאפ ,םלודג דעו םנטקמ  ,םה םינויה יכ ,םהינורתאל םימדוק לארשי
 -ץיראב וישכע המוהמהו ןואשה ותוא לכו . . .קסעה תא םיניבמ םה ,הקיטילופ-ישנאו
 אלא ,הלעמל ויתרכזהש ינויה יריכמ ירבד יפל ,םניא םש תללוחתמה הכפהמהו ןוי
 .יוארב "הקיטילופ תושעל, וניבה אל הנותאב 'תונוילעה תוריפס,בש ליבשב

 .'פוהי לש ךודש, ונישע םינויה ונחנא-- ינויה יריכמ ילא רמא -ךמצעב עגה,
 ךלמ ונילע ונומיקה אל  ,םינש המכו המכ ינפל  ,תוריחל תודבעמ ונאציש העשב
 ונכותב אצמנ אלש ינפמ אלו ,רז םעמ ,םיקחרממ ותוא ונאבהו | ,ונברקמ | ,ונלשמ
 לע תבשל לנוסמ ומצע תא בשוח ,יברס לככ | ,ינוי לכ :בגא ךרד - תוכלמל יואר
 ירתכה-יאשונ, לש  הביבסב היהי רז ונברקמ ךלמ יכ ,ונבשחש ינפמ אלא - אסכה
 םא ןכ אל .הנטק הכלממל בוט וניאש המ - ,םיפיקתה לא סחי םוש ול היהי אלו
 םילודגה לא  ונברקי א הזכ ךלמ : תסחוימ החפשממ  ,'תובא-ןב, לשומ ונילע דימענ
 רבוחמו רושק ,םילודג רתויה םיסחוימה ןמ רחא אוה *ונלש, הז ,תמאבו ,םיפיקתהו
 היהי אוהש ,וניפצ ונתיפצבו  ,הפוריא "תורצח, לכ םע טעמכ ןותחו החפשמ תברקב
 לאוש - המ - וקירבה ויניעו רבדל ףיפוה -- המו .וניתולובג תא ביחריו העושיל ונל
 תא וביחרה היראגלובו- ו היברס וליפא - היברס ,הירטסיוא + ונידיב הלע -- ךתוא ינא
 םישמח ינפל ונל ולבגש ,תולובנב ונא םילשומ ןיידע ונחנאו וננובשח לע ןהיתולובנ
 ,רנותהל םידבע דבע יראנלובה םעה היה ןיידע ונתוריח תא ונשכרש העשב , , ,הנש
 הנופצ היתולובג תא הביחרה היראגלוב - התעו ;תוממוקתה תודוא-לע םלח אל ףאו

 תא ליפשה ורבדבו - +עודמ התא עדויו .. ,ונצרא ירעשל דע  ,המיו הבגנו המדקו
 תושעל ןיבה אל ונלש רצחהש ליבשב - םומכ רופ יל תולגל הצר ולאכ  ,ולוק
 ,נרוברטפב םג ,תושעל היה רשפא קרש המ לכ התשע היראנלוב ,יוארכ הקיטילופ
 ,תיטאמולפידה הנוכמה לכל םיכלהמ הנתנ *תורצח,ה ראש לכבו אטשוקבו אניווב םג

 תטורטמו םישנלפו םישנ ידי לע הלעפ  ,הספרתה  ,הפינחה  ,רבדב הדיפקה אל
 .םיסינטסא ויה אל | ,וקנפתה אל םיראנלובה ...רשפאש המ לכבו רטשבו ףסכבו
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 .םישעמו תובשהחהמ

 שו =

 תוילארשיה תויונחה תחיתפו .תבשה-תרימש לע ,לשמל הב רבדל ושרי םולכ - + הב

 אלהש ןיב ,ירוהי שיאל השק ךכדלכ איה-'א םויב תויונחה תרינס-וז הריזנ + 'א םויב

 רבדל ושרי םא ,אוה - קפס לבא :ותוימואל לע ררח אוהש ןיבו ותד לע דרח
 רחסמה :הבוט אלתמא 0 תנכומ רבכ ירה - +הזב תלעות המ--ושרי םאו ,הילע

 ה הלשממהו  ,םירעה תגהנה לש התושרב םה םינחה ימיב חתיבשהו

 דוהי לש םתלבק תלבגה לע ,רמולכ ,דמשההתרזנ לעו ...רבדב תברעתמ הניא
 - הבמ הדמב לארשיב םירמומה וברתנ התבסבש ,םינוילעהו םינוניבה רפסה-יתבל

 ונשיה תוישעמה ןתוא לע םעפה דוע ורבדי ןכבו .ורבדי אלש ןבומ הלאכ םינינע לע

 ,רחא שיאל ושדקתנש "םישנ יהשב השעמ,ה לע--ןהיתורעש ל וניקזה רבכש

 לעבו הרות ןיד יפדלע רתומ רבדה וא ,ןידל רסמנ 0% בהו ןהב םיספות םישודק םא
 העינה רבכ ,יל המודמכ ,לבא .וזל המודב תוישעמ לעו ,שנוע-ןב וני א םישנ יתש 4

 "+ קפקפלו ןייעל ןאכ שי המ יכ .םלועל ונממ רטפהלו רבדה תא רוסאל העשה
 'הרצ,ל יד יכ ,הז רוסאל םיכסמ רשיה לכשהו םישנ יתש תאשל רסא ןושרנ ונבר
 --םישנ יתש תאשל אלש םינש תואמ המכ הז הפוריאב םידוהיה וגהנ גהנמו ,תחא
 ,רבדב ןייעל ךירצ : רמוא יתייה ,תחאה לע ףא ורזנו ודמע וליא- דוע ונל המו
 ידכ דע ךכ"לכ םיער םניא ,לאל הדות ,ונלש םינברה לבא .יאדכ וניאש רשפא
 תאשל תוכזה תא- ,הטילפל ןיידע ול הראשנש ,הדיחיה תוכזה תא ידוהיה ןמ לולשל
 םידוהיל וריתה םשש ,ןיימד טרופקנארפב םינפל היהש ומכ ,'םיטנצורפ, אלב השא

 יפדלע םגו תדה יפדלע םג תרתומ תחאהש ןויכמו ...הנשל תונותח עבראו םירשע קר
 -םישנ יתש אשונ רבדב לפלפתהל דוע שי המו + דוע גואדל שי המ-,הלשממה יקוה

 ; רמאל ,הלילשבו דחא עגרב וז הלאש רתופ יתייה ,וז הפיסאב ינא יתייה וליא

 םג תחאהו האמה םעפב םולאשי יאדוב - +םינברה תא דוע ולאשי המו--,ידו-רופא

 תחאהו האמה םעפב ובישי םינברהו ,םינומדק םירפסב םיאצמנה ,"יוג,ו "ם"וכע, רבדב

 'וכו "וכו רשא ,וישכע לש םיוגהל הלילח אלו .,תולזמו םיבכוכ ידבועל הנווכהש

 רלוהנגוט ינידמה-ן'עויה רוזנצהש ,םינשיה םירפסה לע הרוזנצה ןוישרב בותככ לכה
 לש םייוגה לע אקוד איה הנווכהש ,וחיכויו םירפס וסיפדי לארשי יאנושו ;וילע םתח

 " םיצוחנה  םויההינינע ,םייחההינינע לעו ...הנש םישמח ינפלכו דקתשאדכ לכה--ושכע
 רבדל יאדכ ןיאש ינפמ םאו רבדל רוסאש ינפמ םא ,רבדל ןיא אלה

 + ולאה תופיסאה יתש רבדב- םכתא 0 ינא

 המכו המכ רבדב םיכלמנ ויה וליא תושעל םיביטימ םינברה ויה אל םולכו
 - !ירבעה שוכרהו הדובעה תלאש רבדב לכ םדוקו ,ונמצע ןיבל וניניבש  םינינע

 <ירוהי.ה תא דוע רטופ וניא *רחופ-השעמ ,ש ,ונמעל תורוהל םיביוחמו םיכירצ םינברה

 5 תורותל םיכירצ םינברה  .'ךמע ךיחא  יחו, תוצממ טרפבו הרותכש תווצמה לכמ

 " שע רה המו--,
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 יק 30 ל .:ל א

 ינפמ וא ,שפנ-תוריסמבו שעומב תוקפתסהב ,םיבוט םישעמב ,האריב ,הרותב חניוצמ

 לכ ירחא ,התע וליפא ירהש ,םרבכמו םתוא בבחמ ינאו ,היהיש ךיא -,החפשמ"תברק

 ןיידע ,ףלקלקתנו וצמחתנש ירחא םג ,תונורחאה םינשב ודריש תוינחורה תודיריה

 רצו ,םימלפודמה בור לעו םעטמ"םינברה לע םמעל סתבהאבו םתוירסומב םה םילוע

 יוא לבא ,הממור םדיו תופיקתל ,הלודנל ולע ירה הרואכל .. .םתולוונב םתוארל יל

 : תימינפ תופיקת שי .תופיקת שיו תופיקת שי יכ ...ו וזכ תופיקתלו וזכ הלודנל הל

 אוהש ימ ,הלודג רתויה  תופיקתה  יהווו-שפנ"תוריסמל דע ותעדב ףיקת אוהש ימ
 םלועה-יפיקתו םירישעה ינפב וירוחאל עתרנ וניאש ןפואב ,ותקרצב ,ותרותב ףיקת

 תופיקת, ,תינוציח תופיקת שיו .ץראהדרפעכ םנהו ירמחה םחכ תאו םתוא לטבמ אוהו

 אלו וניא ומצעל אוהשכ ,ינומלא ינולפ ,תירבעב התוא םינמכמש ומכ ,'רצה לש

 'היל דיגס אנדיעב אלעת, ; ץירפה יניעב ןח אצמ ,ירצה,ב ףיקת אוהש אלא ,םולכ
 ןמ םיפיקת םינברה ויה ,ימולע ימיב  ,םינפל .,,תשק-יוחטמכ  וינפמ חרב :רמולכ
 רקפומו ןירבע לכשכ ,זא ,הלכשהה לש ירצחה  תופיקת,  ימיב ,זא :ןושארה גוסה

 תחדנ הרייעב םירטושה ריעצמ ,'ץיירפה רצח,ב ףיקת היהו הלכשהה םשב רמיתמ היה

 םמוקתהל וזעונש ,םהיתועדב םיפיקת םינבר ואצמנ ,הלודגה ריעב ךלפה רש דעו

 וליפשה אלו םתעד תאו םתושי תא ולטב אל ,היפפורטיפאו תימשרה הלכשהה ינפב

 ושכעו .תויפיקתבש הלודגהו תחבושמה ,תימינפה תופיקתה התיה וז ,םתרות דובכ תא

 ...הנממ ףרונ "רצחה-תופיקת, לש דחוימ חורו ,רחא גופמ איה םינברה לש םתופיק
 תא לידגהל ,הנשויל הרטע ריזחהל ונלש "םייתד,ה לש םשפנ תואת תא ינא ןיכמו

 תוחפה לכלו ,הפיו בוט הז לכ .הדובכ תא םמורלו תדה תא קזחל ,הרידאהלו הרותה
 לוחמלו ץרא"םעו ןיירבע "םעטמהבר, ינפב לטבתהל יאשר וניא יתד בר .ןבומו יעבט
 הדובכ לעו הרותה םויק לע רומשל איה ותבוח ,תדה םויקו תווצמה תרימש לע
 תימויה | ,תיתעה  תורפסהו = ,וינפל | תונוכנ | תושרדמ-יתבו | תויסנכ-יתבב תומיבהז

 יחה רובדה .ותושרב םהש יאדוב םיבוט םישעמו = ,וינפל החותפ  ,'תיסרטנוק,הו

 ,ובתכי = ,םינברה ושררי ,םלועה תא םיעזעומ םהבש ,םילכה ינש םה הלא--תורפסהו

 םמצעב ויהי ,םמצע תא וטשקי - םלוכ לעו םחור יפכ .הרותה תא וראביו ושרפי

 ,םירוצעמ םוש ושגפי אל יאדוב הזה רבדבו-הרשכו הבוט תודהיל תויח תואמנוד

 וזיא לש החכב הנשויל הרטע ריזחהל לבא .םתוא ריקונו דבכנ ונלוכ הזה רבדח לעו

 ,ויבא ינפל אטחתמה ריחי ןבכ ודיב תלוכיהש ימ ינפל אטחתהלו תופיקת
 םירקפומה הלאש העשב ,םכל רוסמ ינא המכ | ,םכתא בהוא ינא המכ אר | :רמואכ

 םינשב םהיתופיסא לכמו ..1הזה רבדה הפי אל המכ יניבח יוה-., 'וכו

 ןתי ינו .אשראווב הפיסאה ןמ ףדונ היה דוחיבו ,הזה הנושמה חירה ףדונ תונורחאה

 קוסעל היהי רשפא המב יכ .האבה םינברה-תפיסאמ הזה ערה חירה תא הירג אלו



 .םישקמו תובשתמ

 1[ מם

 תא לבלבו בירחנפ אב : תוצובקל תוררופתה לש העשה הרבע רבכש ,יל המודמכ

 ,הרתי תָעמואלב :הצובק,הרלעב תא דשוח יניא . תוצובקה לכ תאו תודוגאה לכ

 וזיא ויה םאו ; יאדוב םה העד-ילעב םידוהי לבא ,ללכ םהילע לופטל ןיא הז אטח

 הערהילעב םירוהיו . תונורחאה םינשה ךשמב ורגבתנ ירה םחומב תודספנ תועד

 ןיאו חור לכל ורזפתנ ,םיבוטה םימיב ל ובשחש תובשחמה ןתוא לכש ,םיניכמ
 ,הזל שוחל ןיא םיימואלה יונל ,-- ויהיש ימ םיפסאנה ויחי , ךכיפלו . דוע ןשפתל
 תויהל לוכי דחוימ ןינע הזיא . 'הצובק,ה-ילעבמ .היהי בורה םא ,ללכ ונל תפכיא אלו
 התיה אל םיבוטה םימיב םנ אלה | + םהמ אצת אמסיס וזיא + 'הצובק,ה ילעבל התע
 ...ירמנל הלספנו השטששנ םהלש עבטמהש ,התע ןכש-לכמו ,אמסיס םוש םהל
 לבא . וז הפיסאב שארב  דומעת הגלפמ | וזיאו הנבוקב ףסאתי ימ ,איה תחא ןכבו
 - וצעיתיו ורבדיש המ לע יכ .ךרע םוש הל ןיא ,המצעל איהשכ ,הפונ הפיסאה

 , הל האנהו תושרה ינפל בוטש ןמז לכו . 22 םירבדה ואיבי אל וישכע ונבצמב

 לכו ,היהי ךכ -- וישכע לש ותרוצב 0 העודי תילכתל *'םעטמ,, םינבר ויהיש
 . םילטובמו םילטב ויהי וגדצמ םירבדה

 תרשואמו השדח תירבע היצזינאנרואל ,תולהקה תורדתסהל עגונב רבדה ןכו

 תדונאו ,םירע המכב הותפל ושרה אל ירבע-תפש יבבוח תדונא, לש ףינפ ירה

 המ ,םיעדוי לכה ירהו-תורדתסה לש רשחה ינפמ | ,הארנכ ,ונל וריתה אל *הירבע,

 תורדתפה לע םימלוחו םיאב םתאו-הכלממה םולשל קיזהל הלוכי *הירבע,כ תורדתסה
 התיה אל יכו :תוטש לש תומימת יוה ! יהשודק תומימת, | ,יוה = ! תולהקח לש
 לוטבבו תולהקה-תורדתסהב אל תקפוע התיה וליא תושעל הביטימ הגבוק"תפיפא
 םויקב לכ-םדוקו ,ונמצע ןיבל וניניבש םיסוחיב אלא ,ונב םייולת םניאש ,רשבהיסכמ
 שרושו ונמויק דוסי םינמזהו םיתעה לכב התיה םאש ,'ךמע ךיחא יחו, לש הוצמה

 . ןכש-לכ אל ,הלאה םיערה םימיב ,התע ,ונייח

 םג .הכולמה ריעב ופסאתיש ,םינברה םנ קוסעל ויה םיכירצ הז רבדנו

 'תיתיברלעב,ה הפיסאה לע ,יתעדל | ,הלוע הגיא ,ינקעצה המש תורמל ,וז הפיסא
 רופא םהל יכ ,םיעדוי 'םיתבה-ילעב,ש המב קר אוה ןהיניבש לדבהה . הנבוקבש

 םהל יכ ,םתועטב םיבשוח םינברהו ,רבדל ויה םיכירצש המ לע אקוד רברל

 -ילכ, לכל ומכו | "םייתד, םינבר ,םה 'חור-ישנא, אלה .  םירוסא המכו המכ וריתי

 . תותלדה לכ תא וחתפי ,םה םיבשוח ,םהינפל .םינפ התע םהל  םיריבסמ ,"שדוק

 ינא  קוחרמו קא לאכ םיצר, ,הכולמה-ריעל התע םיפסאתמ םה דחוימ קשחבו
 הירקיעא אריואב ארטוח קורז, -1 תושעל המו . באכי ילע יבלו ,הזה הזחמל ןנובתמ

 יגא .בהוא -1 דחכא המלו ,םינבר ןיב יתלדונ יתודלידימי לכו ינא םינבר עזנמ -*יאק
 תמאב התיה וגלש תונברהש העשב םתציחמב יתייהש ינפמ םא  ,ונלש "םייתד,ה תא
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 קפניול .ל .א
 כביש ו = כ

 ןאכ ןיא וז הלאש --+ םיירבעה םילעופה וא םיקסעה"ילעב ,ךכב םשא ימו . ךלפו
 / הארנכו ,ולא לע ולא המשאה תא םיליטמ םילעופהו םיקסעה-ילעב ,הררבל םוקמ
 המ תלוז תונורחאה םינשה ךשמב םולכ ודמל אל ונלש םילעופה .םימשא םלוכ
 תא וחכש אל ןיידעו 'םינטקה םירפס,ב הדובעהו שוכרה לע הכפהמה"ימיב וארקש
 היזאו'זרובה םע ותמחלמו ירוטסיהה וכרעו טָאירטילורפה לע םיצצופמה םירובדה
 , ורבע רבכ ולאה םימיהש = ,םיעדוי םניאו , טרפב  תידוהיה היזאו'זרובה םעו ללכב
 הפי וניאו בוט וניא ,םיתנש ינפל הפיו בוטל בשחנש המו ,דוע בוש ילבל רשפא
 םשל קר אל וגנראתנ תורוחשה תואמהש , םיעדוי םניא םה , וז הנשב ותעב וניאו
 ה לש המשל ,בשומה-םוחתב ונגראתנ רוחיבו ,הדובע םשל םג אלא ,הקיטילופ
 ומוקממ ירוהיה לעופה תא ףודהל רשוכ-תעש לכב םישמתשמ םהו ,תידוהיח הדובעב
 םתירחאו בצמה תאו ןמוה תא םיניבמ סניא ,רהוהל םיערוי םניא םה . ויתחת תבשלו
 םיכירצש המ וחכש ,הברה וחכשו םולכ ודמל אל ןכיסג ונלשמ םיקסעה-ילעבו , הרמ
 ימיב,  ,םהה םימיב ץראה"םעמ םהילעופ םהל ושע המ | ,וחכש ,רימת רוכזל ויה
 וזיא לש ןוערנו העש וזיא ףדוע לש תונובשח ,םיטועפ תונובשח ינפמו-,"שערה
 ,,, הרצב םהיחא ,ינעה םהיחא תא שרגל םה םינוכנ ,הטורמ

 תואמ : תוערפמ הברה עורנו רבדה ארונ אלהו , ךלוהו אוה דימתמ הז ןוזחו
 --ןורחאה רוקמה םג יכ ,ןיא הסנרפל רחא רוקמו-םתפנרפמ םיחפקתמ םידוהי םיפלאז
 הוצמה תא .ויחא תא דוע םנרפמ וניא ידוהיה . ברח אוה םנ--'ידוהי לצא ידוהי,
 ,התע םימייקמ ונא ןיא ,ונתולנב ונל הדמע ךכ"לכש ,'ךמע ךיחא יחו, הלודנ רתויה
 ןתונה ויחאב-ינעה לע וליפא רמאהל הנתנ אלה תמאה - וניע הער ידוהיה לעופה
 לאשת יכו . היורמ אוהש םילקשה תאו ויפבש תוסורפה תא הנומו הדובעה תא ול
 ול הלוע ךכו ךכב |: תיבח- = לש ונובשח תא ךל בושחי דימ ,ירבעה לעופה תא
 אוה הז ןובשח | .היורמ אוה ךכו ךכו ותרוחס תא רכומ אוה ךכו ךכב ,הדובעה
 תיבהזלעבו .וב אנקמ אוהו הדובעה-ןתונ ויחאב הער וניעו ולצא ןמוזמו ןכומ דימת
 איבמ אוה דימו ומע רבועה ויחא לע המועז ןיעב טיבמ אוה םנ  ורצמ ידוהיה
 דימת ירבעה לעופה , ותוריכש לע ףיסוהל ךירצו םיבורמ ויכרצ ידוהיהש ,ןובשח
 = , הלא לע האנק יניעב שבמו רעצב יורש רימת ירבעה תיבה-לעבו ןנולתמו ןנואתמ
 ןאל :הלא לכ תירחא חמו ... תחנ ןיאו םולש ןיאו ... םירוהיה ןמ רטפהל וכז רבכש
 - + םיילכלכה ונייחב םיאב ונחנא הנאו םיכלוה ונא

 ביצעמה הזחמל בל ומישי םולכ ,הנ בו ק ב לארשי םע יחולש ופסאתישכו
 הוש הפיסא התוא לכ ןיא ,ימצעל ינאשכ + הלאכ  םינינע לע וניידי םולכ + הזה
 הפסאנו ןגוהכ ויה אל םייונמהו תוריחבהש ,תונעטה ןתוא ינפמ אלו  .הברה יניעב
 . הלילח . תוצובקה ראש לש ןחכ-יאב אלו 'תיממעה הצובק ה לש הטילפהדתיראש קד



 .םישעמו תוכשהמ

 תא תעדל םתא םיצור אמש .תוברע ללכב ןניאש ,ןהילע הדוה בויהראמ ברהש
 , הזה ברה . םתוא תעדל יאדכ ,ןינעה ףוגל םיענונ םניאש יפ"לע"ףא -!םהה םירבדה
 . קידצ היה  ,םכה היהשמ רתוי ,םורדהריכלפב *ויתורמימ,ב ךכ-לכ םסרופמ אוהש
 ויתוכרבמ ךרבתהל ריעה ינב וצר . לארשי הבורש ,הלודג ריעל ןמדונ תחא םעפ
 לש ונובר, :רמאו קושל אב . םעה תא ךרבל תואטמיסהו תוצוחה לכב והוליבוהו
 םהישעמ דעבו  דובכב םתסנרפ תא םהל ןת ; הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע ! םלוע
 הסוגב ןכדסנ רמאו בוחרל ול הנפ ,*ךל ברע ינא תובוטה םהיתובשהמו םיבוטה
 רמע |, 'םיעודיה םיתב,ה םהב םיאצמנש , םילפאה תואובמה ןמ דחאל ןמדונו ,הזה
 לש ונובר ,םהל ןת ; הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע :םלוע לש ונובר, : רמאו וכרדכ
 ברע ינא תובוטה םהיתובשחמו םיבוטה םהישעמ דעבו ,דובכב םתסנרפ תא ,םלוע
 תוברע לש גהנמ ןיא ןאכ :יבר, + ול רמאו ורובדב דחא ךרבא ותוא קיפפה ,'ךל
 לש ירונובר : ןכ םא ..2ְךכ : רמאו ברה המת .'םינמוזמב אוה לכה ןאכ ; ללכ גהונ
 םיבוטה םהישעמ דעבו | ,םתסנרפ תא םהל ןת :  הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע : םלוע
 בורעל לוכי ינא ןיא ,םיאור םתאש ומכ ..,"םינמוזמב ךל םלשא תובוטה םהיתובשחמו
 אלא |. יאדוב וניא לארשידאנוש לבא , יבויקה רידאה לש תורוה ויתובשחמ דעב
 בישוהלו םתסנרפ תא חפקל ,םתדובעמ םידוהיה תא קיחרהל אוה לדתשמ + יאמ
 רחוס אוהש ינפמ אלא ,תאז השוע אוה ,הלילח ,תועשר ךותמ אל -+ םמוקמב םייונ
 םה ירה רחא ןפואבש ,םירבד הברה ריתמ 'רחופ-השעמ, . ינאש *רחופיהשעמ,ו
 םיכרבא ,םהינתוח ןחלש לע םיכומסה , םיריעצה םיכרבאה ,םינונמ םה ירה ,םירופא
 םיעונצו םינתונע ,םהימימ אטח םעש ומעט אלש ,תורשכ תושפנ ,שממ ישמ לש
 רוחסל םיליחתמש ןויכמ-,הלק הריבע לע וליפא ורבע אלש ,אטח"יאריו םינשייבו
 םירחא םישנאל םה םיכפהתמ ,הרוחס תונקל ךרכל םיאבו הנטקה םתרייע תא םיבזועו
 םיתניבו "החנמ,  וזיא לע םיגלדמ ,שארריולנב םיבשוי ,תוארטאית-יתב םירקבמ : ירמנל
 ,טושפ ,אלא ,הלילח ,ןובאיתל וא םיעכהל אל ,רתסב הריבע וזיא םג "םיפטוח, םה
 והז ; ךכ גהנתהל ךירצ ,רחוס ידוהי ,םיקסע-לעב ךרבא ,  "רחוס-השעמ, והוש ינפמ
 . ןלטב אוה הז אלבו רחסמה רדנמ

 דוסו ,םיירבעה םילעופה ןמ רשפאש המכ רטפהל ונימיב אוה *רחוס"השעמ,ו
 םהילעופמ רטפהל התע םילדתשמ 5 םיטנאקירבאפו קסע-ילעבש ,אוה יולנ

 רבכ ,תוכאלמה-יתב לע םיחינשמה ,תושרה םעטמ םיר ו םידוהיה םהירזועו
 ןנובשחב הז רבד םיעטה קסבטיוו ךלפבש הכאלמההיתב לש רוטקפסניאהו ,רבדב ושינרה
 םיטעמתמ קסבטיו: ךלפבש ,שוריפב דינה ומות יפל חיסמ יונ רותבו הרבעש הנשל

 יקבה לכו . תלהבמ הדמב םידוחי לש תשורחהו תוכאלמה יתבכ םידוהיה םילעופה

 ריע לכב אלא ,ןכ רבדה קפבטיוו דלפב אקורדואלש ,עדוי םלועה"תויוחג טעמ
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 .וקסניזל .ל א
 7 ה ימני די דירה

 ; ןויץראב ,עודי ןמזל .תוחפה לכל ,בשיתהל םמצעל חבוח םיאור ,םידימאה וליפאו

 , הגותאמ תורפסו םינותע וכ ולבקתי אלש ,אוה רשאב ,בושח ינוי תיב ךל ןיאו
 ,תידוסי החכש תימואלה וננושל תא חכשל ונחכ לכב םילדתשמ ונאש ,העשב הבו
 וחרזאתהש ,םיירבעה םייוטבהו תולמה ןמ רהטל ונחנא םישקבמ ןונר'זה תא וליפאו

 םוש וב היהי אלש ידכב רשפאש המ לכב ותוא *ןמרגל,ו  ,םינושארה תורודב וב
 שדחל םינויה םילדתשמ -,אלולטאו אכוחל ויהש טעמכ תירבע ירבודו ,תירבעל רכז

 . ןוטלפאו סורימוה לש םנושלל רתויו רתוי תברקתמ איהש ,הקיתעה םנושל תא אקוד
 תינויה ןושלהל | הקיתעה | תינויה תורפפה תא  םנרתל ורמאש ,םימגרתמב השעמו

 הזב ואר םיינויה םיטנדוטפהו םיליכשמהש ינפמ ,הנידמב לודג שער היהו ,תרבודמה

 דע | ,לודג  ךכ-לכ היה | שערהו - הקיתעה ןושלל דספהו תרבודמה ןושלל קוזח
 , םתבשחממ בושל | ויה םיחרכומ - םהב הכמתש | ,ןוידתכלמ | ףאו -- םיאיעומהש
 -לעדףאו . םינרשפל םידוהיהו םיינוציקל םינויה ונתשנ ךכ ,רוא האר אל םונרתהו
 -תינקו רחסמ לש  ןתמודאשמ תלוזו , םהל הרתי הבה שיגרמ יניא התע םג ןכדיפ
 ךייש אלש , םיעדוי לכה ירה  םינורתאו רחסמבו . םיסוחי םוש וניניב ןיא םינורתא

 רחסמ, ,ולאכ 'תונטק,מ הלעמל , עודיכ ,אוה רחסמ . היתפיטנאו היתפמיס לע רבדל

 ... ידו - "רחסמ אוה

 ,ףולאה ,עושה ,רשה ,ףיקתה ,רידאה | ,ריבגה  ,ןיצקה ריגנה ,לשמל ,הנה
 תראפת ,וננושלב רישעל שיש = , םייונכה לכ ףוס דע = ,'וכו 'וכו רפפטה ,ןזורה

 ולש תשורחה-יתכב ודבעש ,םידוהיח וירזועו וילעופ לע הרזנ רזונ ,בויקב לארשי

 , הרקמ יפדלעו  ,םידוהידאל םמוקמב תחקלו םתדובעמ םקיחרהל , םינש המכו המכ
 םיטושפה הלא ,ונבש שפנההירמו .םהבש 'םירוחש,ה תא אקוד - הלונפ םשל וא

 ותוא םיבשוחו םימערתמו םירמרמתמ ,'םלועה-רדספ תא םיניבמ םניא,ש ,םימימתתו

 . םידוהיה ןמ רטפהל ידכב תאוכ השוע אוה ןיוכתמבש ,םירמואו לארשידאנושל

 לארשיךךב ומצע  אוהו -- לארשי אנוש +רמול לקנ . םהירבדב קפס  ליטמ ינאו

 תא ודרשו ותיב תא ובירחה תוערפה ימיבו ,'די'ז, ,טושפ ,ול םיארוק אלה םייונהו

 חטב אל ומצע אוהו  ,ויבורקו | וינתחו ויתונבו וינב תא תוירזכא תוכמ וכהו ולכיה

 םירתסמב אבחהלו שערה ינפל "חרביו, תושעל םכחתה טושפ ידוהי לככו ורשעב

 , ויפתכבו ודקדקב ושע ידי תא שיגרמ יאדוב היה הז אלמליאו ,םעז רובעי דע

 שיגרי אקוד תאז ליבשבש ,תערה לע הלעי יכו ... שודק םוקמ לכבו ויתואפבו ונקזב

 רתויב חמש וניאש ,רשפא - + הרצב ומע םינותנה ויחאל אלו םייוגהל הרתי היתפמיס

 יניא הלאכ תורז תובשחמ לע : הלחתכלמ ידוהי תויהל אלש ול חיה חונו ותודהיב

 .,,רכוסב וקסעש יפ-לע-ףא ,בורעאו םותחא ,וצרת םא ,ויתורטש לע , ודעב ברע

 ,םירברה ןמ רחא ןה תורז תובשחמ יכ ,בורעא אל אקוד תורזה ויתובשחמ לע לבא

2% 
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 .םישעמו תובשהחמ

 0 -ששש 0-2

 "תטיש, םע םילשהל הלכי אל .תירבעה תוינוציקה קר ,תינויה הנומאה םע ומילשה

 פויאק ,,סוכויטנא ימיב םניבו וניניב םיכוסכסהו םידוננה םתוא לכל תואצות הזמו .וז
 עשר היהשמ רתוי סוכויטנאש ,ינא בשוחו ,םהירחא םיאבהו רסיק ןורינ ,הלונילאק
 היה אל ןכזלעו :ינוציק יתדיירפומ שנו ול ןיאש ,שיא ,רמולכ ,ועבטמ ינוי היה
 סא ,ךכב המו .ויתודוקפל תינוציקה ותודגנתה תאו ירוהיה םעה תא ןיבהל םג לוכי
 הוב וענפי יכו + םחבומ לע ןברקל ותוא ולעי םגו ריזחה רשב תא 8 ולכאי
 ץראבו - : םיהלא אוה לודנ רבד - + ךכב חמ - וענפי םנ םאו - + םהיהלא דובכב
 לע ריזח בירקהל תשרוד תושרה םאו .הטורפב םילא רסירת תונקל היה רשפא ןוי
 ,הנירמה הול הז רבד ךרצנ התערלש ינפמ םא : םיסומכה הימעט ינפמ חבומה יבנ
 םינמאנ םיניתנ  םיכירצ -- ,דבלב *הסירפאק, | ינפמ וליפאו ,םירחא םימעט ינפמ וא
 יצור םניא ,םיעמשנ ם ג י א םידוהיה ,היתורוקפ תא הבהאב לבקלו הל עמשהל
 םרימשהלו השק םרפיל ךירצו םיממוקתמ לש םע םהש ,אוה תוא ,ריזחה תא שדקל
 ,חצרמו ךפכפה ,ץירע עשר היהשמ רתוי ,ותעשב הלוגילאק םויאק ףאו - .םמות דע
 תודגנתהה תא ןיבה אל אוה םגו ,ותלכשה יפזלע ינויו ותדלומ יפ לע ימור -- היה
 תוכלמל הענכה לש ןמיס ךא זא התיה וז המקהש רועב ,שדקמה"תיבב ומלצ תמקהל
 לכיהה תשודקב ומגפי הזב םולכ 13 לכיהב םלצ םידוהיה ודימעי םא המו .ימור
 -תיב אוה לודג רבד - + ךכב המ - טעמ וללחי ילוא םאו ! + םשדקמ תא וללחיו
 תעבש לכ לע  .םהישדקמ"יתבו םילאה רפסמ היה לודג ימורכו ו םיהלאו שדקמ
 שדקמ םויה + םיסומנב םהמע הברה הז ימו ,ריבכמל שדקמהיתבו םילא ויה תועבגה
 םנ - + הלא ומכ םירברב חינשי ימו - ,רחא לאל רחא שדקמ רחמו הז לאל הז
 םיצור םניא םידוהיה .םיהלאו שדקממ ויתוגשה יפ-לע  םידוהיה תא טפש הלונילאק
 םהילע הולשל ךירצ ,ןכש ןויכמו ,םיממוקתמ םה םתסה ןמ -- םלצה תא דימעהל
 ,ןיבהל לוכי היה אלו הוח ץירעה ןיבה אלו ,םדיחכהלו םרסיל םיסנלק תעפשו תונוינל
 , , ,המ יהיו - 6 םילוכי םידוהיה ןיא תועדו תונומא ינינעבש

 ינפמ ,םינויהל הרתי הבה שינראש רשפא יא ,םיארוקה יביבח  ,וארתש ומכ
 לטונ ,ונימיב ,ושכעש יפ-לעדףא : עבטב םה םיחנומ ,םידוהיה ,וניניבו םניב םידוננהש
 ,סינויה ,םחו רתוול םיליחתמ .לארשי ינב ,ונחנא : םירדצה ינשמ םידוגנה לש םדוח
 -ינינק לע ,תוכאה"תפש לע ,תובאח ץרא לע ונרתו ונחנא .םינוציק תויהל םיליחתמ
 ונדובכ לע ונא  םירתוומ דוחיבו ,ךכדלכ ונל ארונ וניא בוש םלצה םנו = ,תובאה
 הז תמועלו  ,ירמנל רקפה ונדצמ השענ - ימואלה רובכה - ןורחאה הז . , ,ימואלה
 ;היבהלנ םיטוירטאפ םה םהירוזפ תוצרא לכב .םיינוציק תויהל םי ג ו י ה  וליחתה
 -יתבו רפפ"יתב םש םידסימו םינוב ,םהלש ןילופרטמה יכרצל תולודג תובדנ םיבדנמ
 ,םהכש םירישעהו  ,תובא-ןיראב אקור תינוי תמכח דומלל םהינב תא םיחלושו הכאלמ
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 .'קפניו ל .ל .א

 ירבעה יפואה ןיב שיש  ,יעבטה דוגנב הזה רבדה תא ימצעל ינא ריבפמו ,יל שי
 ,הלאה םימעה ינש לש תוירקיעה תונוכתה תא ןמסנו בטיה ןנובתנ םא ,יכ .,ינויהו
 ,תירקיעה הנוכתהו תריגו צי ק ה איה ונמע לש ,תידוסיה ,תירקיעה הנוכתהש ,הארנ
 ,ושכע םירמואש ומכ ,'סומסינוטרופוא,ה וא ,תונר ש םה איה םינויה לש ,תידוסיה
 םהרבא .הלאה םימעה ינש לש  םהימי-ירבדב ינשה טוחכ תורבוע ולא תונוכת יתשו
 םילילאה-תדובע םע םילשהל לוכי היה אל בוש  ,וארוב תא ריכהש ןויכמ ,ירבעה
 ויתועד תא ,תרוסמה תרמואש יפכ ,םסרפ .םנש אלא ,םחג ןימאה אלש יד אלו
 תוירבה ורמאיש המ לא ובל םשש ילב ,ריעבש םילילאה לכ תא רבשו ךלהו םיברב
 אלו ושחי אל םילילאה-ידבועש ,שארמ תוארל היה רשפא אלהו ,ופוסב היהיש המו
 ,הברה בשח אל ,ינוציקה ,אוה םלואו .. ,יפהיהלא, תמקנ תא וב ומקניש דע וחוני
 וינבל השוריב ריאשה וז תינוציק הנוכתו | ,היהי - היהיש המו ,השעש המ השעו
 שרה ןויערב - 'םישדח םיהלא, הויאב םיריכמ םידוהיהש ןויכמ ,הזה םויה דע וירחא
 לכ תא ,םיבר תונובשח שקב ילב ,םירבושו םיכלוה םה  רימ - השדח האידיאב
 ומוקישכ ,םפוסב היהי המ ללכ םילאוש םניאו הנידמבו ריעבש םינשיה םילילאה
 חור ,,.םהיהלא תמקנ תא םהב םקנהל םהינחכו םימדוקה םילילאה ירבוע  םהילע
 השוריב םהל האבש ,תידוסיה סתנוכת יהוז .םהיתועד לע רתוול םילוכי םניאש ,םהב איה

 ...ריעב םילילאה תא פנל אלשו קפאתהל לוכי היה אלש ,ןומדקה ירבעה םהרבאמ
 -תודחאב ושיגוה רבכ םהימיב םה םנש  ,םירמוא שי - םינויה םיפוסוליפהו

 .םה ףא סומסיאיתונומה יריל ועיגה יאדוב לודגה םלכשבש | ,ינא ןימאמו ; ארונה
 ידיל ואבש יפ-לע-ףאו ; םהילילא תא לובסלמ םתוא הבכע אל םיהלא-תעד לבא
 האנקב םעה ןומהב םהיתועד ומסרפ אלו םהילילא תא ורבש אל ,"תודחא,הדתרכה
 לכל םנ ילואו ,םהירחא םהינבל השוריב וריאשה וז תינרשפ הנוכתו ,תינוציק
 תויהלו םהיביוא לכ םע םילשהל םהל היה לקנ הז ליבשבו .הזה םויה דע "םיירָאה,
 יהלא תא ולבקו - ימורל םינויה ואב  ,םיחצונמהו םיחצנמה םימעה לכ םע םיברועמ
 וא שילשל ,הצחמל ,םהלש םהילילא תא םהל ורסמו - ןויל םיימורה ואב ,םיימורה
 רנידב- ,הלילח ,תונוממהינידב אל ,ילש ךלשו ךלש ילש ,הברה וקדקר אל ; עיברל
 תונומאב אלא - ,הטורפדיצחב וליפא ורתו אלו םילודג םינדפק אקורד ויה תונוממ
 התא ,ךלש סוניוו םשל - ונחנאו ונלש הטידור פא םשל הנזת התא ,תועדו
 ינפמו ,ךלש סּוכ כ א ב דובכל - ונחנאו ,ונלש סוסינויד לש ודובכל התשת
 ילש ,תויהלאה לכ לש ןדובכל תותשלו םילאה לכל תווחתשהל רשפא םולשדיכרד
 התיה תינויה "היפוסוליפ,ה .הברה םיריפקמ ויה אל הלאכ םינינעב . . .םהלשו ךלשו
 .םיקושה לכב רחוסל תרבועו תוירבל החונ איהש ,היפוסוליפ ,תונרשפ לש היפוסולימ
 םימעה לכשו קיתעה םלועב ךכ-לכ הטשפתנש  ,ללכ יניעב | ,אופיא  ,אלפי אלו
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 .םישעמו תובשהמ

 ןיא לבא : ונתוימואל תרהט לע ,ונחור יפל ,ונצפהכ הרידאנו הרות לידגנ 1 קותמ
 םיערוי ונלוכ ונחנא ...רברה תירחאו ,הלאכ םיתב תונבל םיצור ונא ןיאו םילוכי ונא

 -תמכח, תצפה םשל ויתומחלמב סוכויטנא ידיב הלע אלש חמ .רבד לש ותירחא

 -תמכח,מ לארשי"יריעצ תעינמ םשל םהיתוריזגב םירחא ידיב הלע ,וניריעצ ןיב "חינוי

 ,דוע וילא בוש ילבל םמע תא םיבזועש  ,לארשידינבמ הלא לש םרפסמו ,'תינוי

 ונאב וליאו ,ותעשב פוכויטנא םג הל ללפ א:ש הדמב הנשב הנש ידמ הברתמ

 אוה ימ יכ ₪ -- רהא החסונב ותוא חפנמ יתייה ,"םיסנה לע, התע רבחל

 הבישיב . חלצי אל  תינויצוטיטסנוק הנידמב הלכשהה-רשל וליפא ירח - ?פוכויטנא
 ולאכ "תוכילה, ליבשב סומידכ תאצל וינפל םיעיצמ ויה םירטסינימה לש הנושארה

 םירסומ דוע ויהש רשפאו ,המכחה תוניעמ לא סברקל ותולדתשה ליבשב ,םידוהיה םִע
 \ . . ץיה חסונב "םיסנה לע, : םירמואו םיאב ונחנאו . ןידל ותוא

 רתוי ויה הז לש וישעמ .סוכויטנא ליבשב םינויה לע אניט יבלב ןיא ,יביבח ,אל
 ולכאי םא ,ודמלי אל םאו ןויסנמינב ודמלי םא ,םידוהיהלו ול המ יכ .תועשרמ תומש

 תא : ונממ םימכח םה ושכע לש םינקותמה םימעה + ולכאי אל םאו ריזחה רשב תא
 םויה בורקו .םהמ תונהיל ידוהיל הלילחו םמצעל וריאשה ריזחה תאו ןויסנמינה
 ןויסנמינב תולבקתהל רבכ הז ועבקש ומכ ,ריזחה-רשב תליכאל םג "םיטנצורפ, ועבקיש
 םתוא ברקש ומכ םתניכשל םידוהיה תא ברקי א ריזחה סנש ,הוקתב ,הטיסרבינואבו

 םתד לע ריבעי דחא לודנ ריזחו ,םייקתת םתוקתש ,רבדה רשפא דאמו . . .ןויסנמיגה

 ורכמיש ,םידוהי וישכע שי רבכ יכ .המלש הטיסרבינואמ םידוהי לש לודג רתוי רפסמ

 המ - ..,הז לע רעטצהל ,םינומ תרשע םתד תא ופילחיו םתודהי לכ תא ריזח דעב

 יאדו - ?םלועה תומואב םהב אנקל .רעטצמ ינא ןיאש םימעפ - + יביבח ,םכל רמוא
 הליחמב םהל לחומ ינא הלאכ םירג לש הרשכה "האיצמ,ה תא .אנקמ ינא ן%

 . ..םהב הלאה םינימאמהו הלאכ "םינימאמ,ב םה וחמשי ,הרומנ

 תונובשחה תא םג תעדל הצור יניאו םינשיה תוגובשחה תא יתחכש רבכ ,ללכב

 יתדחפ 09 צל יכרדב ,םינויה 4 הברה תובששמ יתבשחש ,םימי ,םנמא ,ויה .םישדחה

 םירצמ לש הירדנסכלא דעו אטשוקמ ןוכיתהדםי יפוח לכ לע םתונהת .םתורחתה תא

 םימיה םלואו ,ונכרד לע 2 היש ,יתארי .םיער םירוהרה ידיל ינתאיבה
 .םעה תא אלא ,הנושאר שונפנ ,םינויה תא ,סתוא אל יכ ,ידמל וחיכוה םינורחאה

 םירדסה יונשו םיתעה תרומתב ,ושכעו ,ללכ וב ונהנשה אלו ותוא ונלמב ךכילכש

 רתוי הברה אוה ,וניניבו וניב שיש ,עזגה-תברק תורמלו ,וינרפצ תא תוארהל ליחתה
 ,הוקת שיו ,ונצראב חרזאתהל םדיב התלע אל התע דעש ,םינויה ןמ ונל ןכופמ
 - .םיאבה םימיל םג םדיב הז רבד הלעי אלש

 יארוב תירוטסיה היתפיפנא ןיעמ לכא ,ןוי"סע לע יבלב ןיא אניט ,ןכ יכ הגה
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 .יקפניול .ל .א

 ענעגתמ המכ :ייביבח ,יוה ... וניתוקוח לע ונריבעהלו ונתרות תש א טחיכשהל לכה דס

 םיביבח המכו ,ונתרות תא ונחיכשהל וצרש ,םלועה-תומואמ הלא ירחא וישכע ינא
 דימת םינאוד ,ונתנומא יספורטיפאל ,לוכיבכ ,םירמאתמ םהש ,'סהלש,מ הלאמ ילע םה

 םהלש םתרות תא ונחיכשהל רשפאש המ לכב םילדתשמו ונתדו ונתרות םולשל

 פוכויטנא לע ואיצוה ער םש יכ ,ינא בשוחו ...ןוידתמכח תא ,םינויה תרות תא ,אקוד

 היהו סוכויטנא הזיא םהילא אב היה וליא . םילודגה םע םינטקה ,םינושה "םינהכ,ה

 ויה יאדוב -- ,"םינויה תומכחמ וקחרתהו םכלש םכתרות תא קר 0 : םהל רמוא
 -ופיד וילא םיחלושו תופסא םיפסאמ ,וילע םיחמש--אוהה רודבש םינברה -- םינהכה

 םינבכ וינפל םיאטחתמ ויח ,תודהיה םויקל ותנאדו ובלדבוט לע ותוא ךרבל תויצָאט

 ותוא םיכרבמו  תדההינינממ דחאל ותוא םיבשוח ,םהיתובא ינפל םיאטחתמש םידיחי

 ' ויתוריזגב ןויכ הפיש | ,ול חיכוהל םילדתשמ | ויהו  ,הלפתה תעשב שדקמה"תיבב
 ןיא ךלמלו תוכלמה-יתד לעו םתד לע ונמע יריעצ תא תרבעמ תינויה המכחהש ינפמ
 וניע התיה אלו ןוידתמכח לא ונברקל הצרש ,סוכויטנא ןכ ןיאש המ ,םחינהל הוש

 .- היה םידוהיה-ררוצש  ,ער םש וילע ואיצוהו 'םינהכ,ה ואנש ותוא-ו לש ב הרצ
 , הלא לכ תא ללכב ינא בעתמו אנוש יכ  ,סוכויטנא לש ותוכזב דדצמ ינא ןיאו
 ,עורזב ונתרות לא ונתוא ברקל םילדתשמה ,הלא ןיב ,םיימינפה ונינינעב םיברעתמה
 ארי | ,טתפס 3ה05 66 4003 (06ח65 + ונתרותמ 0 םילרתשמה ,הלא ןיבו

 קמועמ בעתמו האנש תילכת ינא אנושש ומכ ,םהיתונתמ תא אנושו םתוא ינא

 ברעתהל םירמואו תורז תורוטלוק ךותל םיצרפתמ םהש ,ונתאמ הלא תא םנ ישפנ
 .םהלש הלכשההו הנומאה ינינעב ,םירהאה םימעה לש םיימינפה םהינינעב

 ןיא .המכחה תא םג יכ ,המכחל ינברקמש העשב וליפא םוכויטנא תא ינא בעתמו

 הלאמ רתוי ותוא ינא לבו : רמאהל הנתינ תמאה לבא ... םיקזוק ידי"לע עיפשהל
 םכישררמ-יתבב וביקרה ,םכתרותב וקנחה ,'םכירדח,ב ,םידוהי ,ואוב, : ונל םירמואה

 רבד רפסב ושכע ןייעמ ינאשכו  ,-"ווברקת לא | וניתומכחלו  ונילאו ,םכיתובישיבו

 ויה ,תוינידמ ויהש רתויש ,ולאה ו ןנובתמו םינויה יכלמ תפוקתמ ונמע-ימי

 אצמנ אל םתומכש ,םינויה *הרוטלוקה-יאשונ, לע ינא ענענתמ ,הרוטלוקה-תומחלמ
 לעכ הילע םיטיבמ ,םתושרב הלכשהה תא םימעה | םיריאשמ ושכע .םימעב דוע

 תא םה םירניס . הילא תשנל וליפאו ,הב תענל םירחאל תושר ןיאש ,יטרפה םנינק
 ינפל םהה םיתבה םירגסנ דחא דחאו .םירז ינפב תלד םילעונו המכחה-שרדמ יתב

 הנשב הנש ידמו ןויסנב תודמוע ןניא תוישפח רתויה תונידמה וליפאו ,  ונמע-ינב

 תובעדאל רקובבש ,םויה  בורקו-םידוהיל רמולכ -- םירזל הסינכה תא ןה תודיבכמ

 םדקל ,תוחפה לכל ,הזמ ונדמל וליאו .., תורוגס תותלדה לכ תא אצמנו םוקנ דחא

 אצי זעה ןמ : רמואו םחנתמ יתייה ,דבל םיתב ונל ןנוכלו דעומ דועב הערה ינפ תא
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 .םישעמסו תובשתמפ

 ןמ שורדל ןיא יאדוב .ולשב דחא לכ .יזראפה טפשמב םיקפתסמו תולורגב
 ,ינאש יזיראפה טפשמה לבא ,הלאכ םינינעב ולפלפיו תורענ ישעמ ושעיש ,םינקזה

 -אישנל דאמ הבורק התיה לייהנייטש תרמ יכ | ,הקיטילופ םג וב שיש רבד והז
 םיטמולפירהו םיינידמהש ,בושחל דוסי שיו ,ר ופ 8 .תיתפרצה הקילבופירה
 יכ . םיתשו תחא אל םהיתורטמל התעפשהב ושמתשה תוגלפמה לכמ | םייפוריאה
 תושעל, הצורש ימ .ללכו ללכ ןונה גווז ןניא תעדה-תויקנו הקיטילופ ,תועינצו הקיטילופ
 אלבו השוכ אלב | ,תוילכירסומ אלבו דחפ אלב התושעל אוה חרכומ יהקיטילופ
 .., רירילענ אלב-ךכ רמול רשפא םאו ,הרתי "תויקנ,

 ןוי לש א נותאב םירקמה-הליעומ תינתונעו העונצ הקיטילופ המכ דעו
 ונימיב ינוי לככו ,דמולמו רחוס ,יריכמ דחא ינוי םע יתנמדונ םימיה הלאב ו חיכ וי
 ימיב היתולובנב תוחפה לכל! ,יהלודנה ןוי, לע םלוחו בהלנ טוירטאפ םג אוה
 הזה םעה תא רתויב בחוא יניא יעבטמש ,םכל רמול ינא ךירצו .ןודקומ םורדנסכלא
 ליבשב וילע אניט יבלב שיש ,םתא םירובסכ . השדחה ותרוצב אלו הנשיה ותרוצב אל
 םוכויטנא ליבשב וא בתכב  םידוהיהדיררוצ וירבחו ןויפא ליבשב ,םינשי תונובשח
 שממ םה אלה וירבחו ןויפא . ונשת-ובשחת ךכ םא -!לעופב םידוהיהריררוצ ותעיפו
 הזיא ,לשמל ,והמ . ונימיבש לארשי-יאנוש םירפוסה תמועל ןושלדידבכ תוקונית
 ,ןילרבמ'צו הקשטיירט ננירהיד תמועל תויתורליה ויתוריקח םע ןויפא

 -תאנש לש תיפוסוליפ המיש ואיצמהו ,לוכיבכ ,"יעדמ, סוסב לע םתאנש תא וססבש
 . וירבחו ןויפא לע ותעשרב אוה םג הלוע רובהו סנה בוקישנמ וליפאו % לארשי

 'ןיכרעה תא תונש,ל העשה העינהש ,רחא םוקמב יתרמא רבכ ...סוכויטנאו

 תא םתלודגמ דירוהלו-םיררוצה ךרע--ונימיירבדבש לודג רתויה ךרעהל ענונש המב
 נפמ ,ןמה תאו םעלב תאו הערפ תא םנכ לעמ ונוריפה רבכו ,םילודגה םיסחוימה
 גחה רובג ,סוכויטנאל םנ העשה העינחו . םהמ םיעשרו םיער ויה םהירחא םיאבהש
 , ןבומכ ,תרמוא הניא תאוו . ותלודנמ ותוא םג ודירויש ,םיבכמה נח ,ונלש הפי רתויה
 לכבו ותופיפי 5% ראשנ ומצע נחה ו תצקמב אל ףא ;וכרע תא רבא ומצע גההש
 , םיגנוח ונא סוכויטנא לש ותלפמ תא אלש ,דימת תעדל םיכירצ ונאש ינפמ  ,ורהז
 ,הלאה םימיב ונמע לש תימינפה הרובגהו ףקותה תא ,ונלש ונתרובנ ףקות תא אלא
 םימיב לודג רתויה ףיקתה דגנ םמוקתהל ושפנב זוע יד אצמו ער םויב שאונ אלש
 ונמע תא דבעשל ה חכב- םיירשפאה ןיזהדילכ לכב ןיוזמ היהש ,םהה
 םע וימיב הלודנ רתויה הרוטלוקה ינפב וליפא לטכתנ אל ונמעו ,ותלכשהלו ונוצרל
 , ךכירחא ונמעב וז הדמב וניאר אל ונרעצלש המ--,ינוציחה .הרהזו ימינפה הסקת לכ
 -תומזא ידיסחמ ,ילש יתערל ,היה ומצע סוכויטנא לבא ... םינמזה ןמ ןמז םושב
 -! הוה הנושמה ררוצה הצר המ ,תמאבו .וישכע וידימלתמ המכו המכ יננל םלועה
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 וגהנתה םא :המוצע תובהלתהב הכלהב הז תא הז םיחננמו הז ןינעב םידורט םהו
 יוה) היגולוכיספהב םהישעמל ךמס אוצמל שי םאו הבהאה יללכ יפ לע 'םירובג,ה
 םירבדהו .הזכ ךמס אוצמל ןיאש וא 6 הב 7 רשפא"יא המ | ,הינולוכיספה
 רירטהל םהכב הלאכ םיבושח םינינעו ;ותעשב *ןינ אס,כ שממ םינינעמו םיכורא
 . הילננאב השוריהתלאש תא קר אל ,אמאו אבא וליפא חיכשהלו תוחמה תא
 היצפירקסנארטה יפ לע ינא בתוכ) לייהנייטש תרמ לש טפשמה - וזמ הלודגו
 ויה הנידמה ילודנ לכש | ,זיראפב תחא הנורטמב השעמ | .(םיירבעה םינותעה לש
 היכרצו לודנ הרצי יהיו ..,םלצא היוצמ התיה ןכדםנ ,הארנכ ,איהו - הלצא םייוצמ
 אלמל לוכי היה אל ,ףיקתו רישעו הנידמב בושה היהש המכ ,דחא בגועו ,םיבורמ
 אל המו - קחדה יפדלעו ,םיטישכתה ראשבו תורקי םינבאבו בהובו ףסכב הקופס יד
 ,םינוש םיבהאמ ירחא רזחל ,הבולעה ,התיה תחרכומ - + קחדה יפדלע םדא השעי
 ידכב תושעל ולכיש המ ושעו הז תא הז ולגרו הזב הז ואנקש ,הרבחה תוררש לכמ
 רבדה רמגנ הז השעמב ףא ךכ "הסיפנא, השעמב ומכו .םירחתממ ךרדה תא תונפל
 ,ורבחל ךררה תא הנפ םירחתמה ןמ דחאש םוקמבש ,רשפא .תותימ עבראמ תחאב
 לש המא תאו הלעב תא ךרדה ןמ םירהתמה ןאכ ונפ ,הלאכ םינינעב  גוהנכ
 ...ללכו ללכ "התרובע,מ התוא ועירפה אל ,הארנכש ,'םימימת, םישנא -- ,אתינורטמה
 השא,ה לש הרדהל םיכומפה םהירדחב םיקנחנ םתוא ואצמ דחא תובעדאל רקובבו
 ,ועמשמכ וטושפ ,םלוע יאב לכו .ןידל התוא ורסמו הפוג הילע רשחה לפנו ,יהלודנה
 שרחה  ןוילגה תא יתהק ידמ ,רקובב רקובבו ,הילע אהת המו הטפשמב ונינעתה
 רש לש הטפשמ תא לבא ,אצמא-וב אצמאש המ יכ ,החטבב ינא עדוי ,ידיב
 ארקאש המו : םיטרפהיטרפו םיטרפבו הרתי תוכיראב אלא ,רוציקב אלו ,אצמא יאדוב

 הבהרהו הלודגה תיללכה תונותעה קר אלו .ארקא יאדוב הטפשמ תאו  ,ארק
 המועזה ,ונלש ונתונותע וליפא אלא הזה בושחה טפשמל דחוימ םוקמ העיצקה
 ספת ןפוא לכבו .הב םג רפח אל הזה 'בוט,הו הירחא הבברתשנ איה םנ ,הטועפהו
 הדיתעה *תירבעה היצנריפנוק,ה ,לשמל ,הספתשמ בושח רתוי םוקמ הז טפשמ הב
 ...יעישתה סרננוקה ינפל ןילרבב תויהל

 המ לע שי ,קסעתהל המב שי םשה-ךורב .דורט 'םלועה, ,וארתש ומכ
 תיחת ,היפנע לכל תוינויצה ,ללכה תרצ ,המואה תולאש .ןייעל המב ,בושחל
 . לייהנייטשו *הסיפנא, יבגל אתרטוז אתלמ םה הלא לכ--,דועו היצַארנימאה ,ןושלה
 רבכ - +הילעו וילע וישכע שורדי הז ימ ,םילטובמו םילטב ותטישו םכרַאמ וליפאו
 :הבחאה תלאש אלא ונמלועב ונל ןיא ונאו ,ולטבו ורבע וליאכו וחכתשנ רבכ ,ונשיתנ
 .. ינש דצמ לייהנייטש טפשמו דחא דצמ *הסיפנא, : ןהיטרפל ןימה תילאש

 םיכלוה רודכש םינקוה ןיא  ,הסיפנא לש היפופוליפב םיקסטתמ םיריעצה םאו
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 , הותפנ אל  ןיידע התע םג השוריהרסמ רבדב הלאשהו  ,וילא תואושנ ויה לכ

 התע קר םעהו תוזוחאה-ילעב םיליצאה ןיב  ,ןוילעהו ןותחתה תיבה ןיב המחלמה

 אלו ןוזחה רימתי םימי שדוח דוע ,תוהפה לכל ,יכ ו היה רשפאו ,החקלתנ
 םהילדנפ תא ןודנולב םימאוגה ולב אל דוע לבא הז ןוזחב תונינעתהה ףפורתת
 אל דוע ,םעפ םישלש הלנעמב הנבלה הבבס אל דועו ,הפיסאל הפיסאמ םצורב

 דוע חיתרמ וניא ילגנאה ט'נדיבהו ירמגל םירבדה ינפ ונוש רבכו - םימי שדוח ר

 תא םג תצקמב וחיכשהש ,תמאב םיבושח תוערואמ ועריא םיתניב יכ 5 תא

 חורב טילשה ,בוירדנא בתכ םיתניב : ארוקה יביבח ,ךמצעב ענה .איהה הלאשה

 ארונ השעמ והז .ונמלועב לודג ךכ-לכ שער הליטהש ,ולש *הסיפנא, תא ,וניריעצ

 ,ורבדש המ ורבדו ,הריכבה תוחאה 7 הלעב ,דחא שיא לע ובגעש ,תויחא שלשב

 ידכב | ,וילע בבחתהל ידכב הלאכ םירקמב תושעל רשפאש המ ,ושעש המ ושעו

 רשפאש המ ,השעש המ השעו הוצמב לשרתה אל ודצמ אוה םנו ,וילא ברקתהל

 וז .תויחאה ואנקתנו .ןלוכ לא ברקתהל ,ןלוכ לע בבחתהל ירכב הזכ בצמב תושעל
 , תואנקה םישנה ךרדכ ,ולגרו ,ורמרמתהו ,ופצקתהו ,התוהא תא השא וררצו ,וזב

 ,אוהו .תחנ ןיאו - תיבב הרתסנו היולג האנקו ןיע-תורצו הצאנו הבירמ רימת יהתו

 תא םייפמ היהו ןלוכ ידי תאצל הצור היהש םימעפ ,הככ גהנתה ןכדסנ ,רכזה רוחבה

 ןהב הסנתנ ובלש םימעפו ; הבהאו םימוחנ ירבדב םירתפמב ןהמ תחאו תחא לכ

 אירבח - םביבפו  .יבמופב לוזלזב ןהמע ךלהתמו ןמיערמו ןטינקמו ןסיעכמ היהו

 ןןקו בא : דחוימה יפואה ותואלו בצמה ותואל תמאתמ איהש ,םישדחה ןמ תיננרוב

 ' לוקב ארק וידחי ויתוב שלש לש יולנה דופה ול עדוהבש ,יסופט יסור רחוס

 -יצחו שפטהיצח ,דחא עבשומ ןיד-ךרועו .+."'\ ךלא רוטאנרבוגהל ,רוטַאנרבונהל,

 -יונכ רבחמה ול ןתנ הנווכב אלש וא הנווכבש ,ונממ עורג ול ינשו ,יטסילאידיא

 תא רעשל ולכותו .. .ותולוונב שפנ-לעוג ררועמ אוהו ,לא ת גזור - ירבע ההפשמ

 :-- תויהל היה ךירצש המ - היה הזחמה תירחאו . , ,הזכ רשא תיבב תוחורה בצמ

 :םלשנו םתו ,תמו לער ףס הבגוע תא התקשה תויחאה ןמ תחא

 המו הוכ הזחמ בותכל בוירדנא האר המ ,םלוכ םישרפמה הזב ושקתנו

 העולק איהש ,תבהוא שפנ לש הקומעבש הקומע הידיגארט אורבל םא :ותנווכ התיה

 םא ;ומצע ריפסכש םנ הל ללפ אלש ,הידינארט ,הבוחו הבהא ןיב עלקהרףכב
 קוריל יטרפה םדאה לש ותוכז תא טילבהל התרטמש ,ןפ ביא לש ונונגפב המארד
 - ,ץפח ובלש ךיאו ץיפח ובלש המ לכ תושעלו םילבוקמה רסומה-יגשומו להקה ינפב
 - 1 ודיב רבדה הלע םאו + תועודי תורדשב ונימיב הרבחה ייחמ הנומת ,טושפ ,וא

 ,הרמגנ אל ןיידע תקולחמהו ,םיבייחמ וללהו םיכזמ וללה ,םימוצעו םיבורמ םיחוכווהו
 ,וב תונעל וניתוריעצלו וניריעצל לודג ןינע איה וזכ תרעוב הלאשש ןבומ אליממו

 ב 7- -



 + המב --

 ! האמחב -

 היה  ונורכז-חכו ותודליב *יולע, היהש | ,ץישבייא ןתנוי 'ר לע םירפסמ ךכ

 ,והקשמו ולכאמו וידומל לע םירבדב ומע סנכנ ריעה-בר ינפל ותוא וללהשכו ,אלפנ
 - ?'ררח,ב רקובה-תחוראל םויה אמא ול הנתנ המ :ותוא לאש םירבדה ראש ןיבו

 הושמ םחל "רדה,ל םויה איבה יכו ודומל יכרדו וייח-תוחרא לכ תא ול רפס רעגהו

 - הל ךלהו ורובדכ ברה ותוא קיספה החישה תא רומגל קיפסהש םדוקו - ...ב

 :םואתפ ולאשו בוחרב ברה ותוא שנפ ,םיתנש וא הנש דועב ,םיקוחר םימיל

 : ענרכ ול בישהו ,םינפל הקספנש החישה לע ותנוכש ,דימ ןיבה זלהו - +"המב,
 ,האמחב חושמ םחל :רמולכ - ו "האמחב,

 יארוק יביבח ,םכתא דוחיבו | ,ונימיב תירבע ארוק לכ בשוח ינאש ינפמו

 םירכוזש ,לודג ןורכז ילעב "םייולע-יצח, ,תוחפה לכלו ,'םייולע, ויהש ימל ,יחלשה,

 ,"םימטמוטמה תוחמ,ה ירהש - ,םתודליב ודמלש המ ,"אתוקניד אפרינ, התע דוע
 -ןושלב םהל םיארוק ויהש ומכ | ,"םייוג,ה  ,"םיסנה םירכא,ה  ,'םימותפה םישאר,ה

 ינאש ינפמ - ,ירבע רפסמ התע םיקוחר םהו םבר"תיב תרות תא וחכש רבכ ,ירדח,ה

 -- תונושארה לע רוזחל רתומל ינא אצומ "םייולע-יצח,ל וא "םייולע,ל םכתא בשוח

 חא ליחתהל ימצעל ינא השרמו ,רתויו שדוח ינפל "יתובשחמ,ב יתילעהש המ לע

 קפס םג םלואו .הילננאב השוריה קוחמ :יתקספהש החישה ןמ שממ התע יתהיש

 רתויב דיבכמו םיניוצמה םכיתונורשכב הערל שמתשמ ינאש רשפא :יבלל בנגהמ

 ,תישארמ תירחא דיגהל ,איבנמ ףידע םכח וא ,איבנ התע היהו ךל יכ .םכנורכז חכ לע

 ריכהלו םימשב רשנה ךרד תא אוצמל רשפא דוע ו ונימיב םדאדינב םינינעתמ המב

 םינמיס ,עוריכ .שיו ,הלולפ איה רבכ םידבלב הינא ךרדו ,רוצ ילע שחנה תובקע תא

 יא ,חורה-ךרד תא רידנהל ןיא לבא - ,תואלפנה םיכרדה ולאמ תיעיברה ךרדל םג
 ןמוה קוחר אלו בר אל הנה ,רחמ םדארינב ושנרתי המלו הז המ לעו אובי הזמ
 יתילעהש העשב הבו ,תיחכונה תרבוחה ןיבו 'חלשה, לש תמדוקה תרבוחה ןיב רבעש
 יניעו הפוריא לש תויפלת-לת ילגנאה ט'גדיבה היה םימי שדוח ינפל יתובשחמ תא



 .םישעמו תונשחמ

 המכח,ל תאז םיבשוחו  ונתכוטל תויצארטסנומיד לע םימלוח םהש העשב תוקיתמ

 ןינעה לכש ,תעדל םיצור הלאה םישנאה ןיאו , לארשי-ללכ לש הקיטילופלו *יתבר

 ךורכ ףייס ןיאש ,האחמ לכש ,םיעדוי לפא +3 ,םיניע תזיחא לש ןינע אלא וניא הזה
 הינומרצ וא ,תורענרשעמ אלא ,ללכ האחמ הניא  ,הירחא אב הפירשדקבאו הב

 לכ עדיש בטומ .הז "קוחצ,מ לורחל העשה העינה רבכ יתעדלו ,רתוי אלו--הקיר
 להקהרתעד ןיאו  ,םימחר ןיאו ,טפשמ ןיאו  ,רסח ןיאו ,תמא ןיאש ,ולוכ םלועה

 ןאטו ;הז הכל הסנ הפונחו ,המודמ חכו יתמא חכ ,ףורגאה חכ קר שיו ,הפוריאב

 שעתשהלמ ,הלא לכ תערל בטומ ;רדוש רדושהו  ,דנוב דגובהו = ,רבג םילאר
 לכב הבוט תמאה תרכה יכ . תואיצמב הזיחא םוש ןהל ןיאש ,תומודמ תווקתב

 ' וגל יאדכ דוחיב ,תמאה תא תעדל יארכ דימתו ; ומצע תאנואמ רתוי הברה ןפוא

 , ..איהש ךיא תמאה תא דימת תעדל ,לארשי ינב
 לכה . וניא הז םג ירהו ו ןינע אלמו שרח ,תוחפה לכל ,היה וליא-רקשה יוה

 'ןולבַאש, -- הנפנ רשאב ,ןיא  ןינעמו ררועמו שדח לכ :הז ןודנב ןשונ-ןשי ךכילכ
 םיבר םהב ושד רבכש ,םינינעה םתואו םירבדה םתוא םעפה דוע ."ןולבאש,ו

 סולשה דובכל םימואנו תופיסא ,תושלושמו תולופכ תודונא לש תיאמרה הקיטילופה

 ...תונז לש םידוחיו תונווכב הבהאה דובכל תורימזו םירישו המחלמל תויאשה תונכהו

 טנמאלראפה תלוז-,םהב לפטל יאדכ םניא שממו םינשונ"םינשי םירבד םה הלא לכ

 אוהש ,טרפב השוריהיסמ רבדב ותוקבאתהו ללכב ש'גדיבה רבדב ויתוקולחמו ילגנאה

 ,םידדצ המכו המכמ ןינע אלמו לינרה רדנמ אצוי
 םימיב | ועריאש ,תושיערמה תושדחה תא = ,םויהדינינע לכ | תא יכנא חינמו

 הקיטילופה תאו ריואב םיחרופה םילדנמה תא ,ינופצה ריצה תולנתה תא : םינורחאה

 ילננאה  מ'גדיבב אלא | קפוע יניאו תינמ ינא וטפשמו ריריש תא םגו ,ההובנה
 . השוריה"סמו

 לארשי לכלו םהל שי תוכייש וזיאו + הלא ינש וכז המב |: ינולאשת םאו
 .דממ תושר שקבא הז לע-!('השרפה תוכימס, אלב ול רשפא-יא ירבע רפופ ירהשי
 .האבה תובוחב בישהל ,ארוקח יביבש
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 תק םנ יולי ,ל 8

 ריריפ ,שמשה תחת השענה לועה לכ לע םפכ ןויקנב ץוחרל ידכ היטמולפידה ימכח
 - + המ הפוריאו - ותוא וטפש םידרפמו יררפס היה

 היהשכ ,םלואו ,ורבד הפי ,תרחא תוכלמ לש םיימינפה הינינעב ןיברעתמ ןיא
 תוברעתמ םלועה תומוא ןיידע-םינשב םייפלא ינפל הז םידוהיל ידוהי ןיב טפשמ
 םידוהיו ידוהי היה : ללכ תורמוא ןניאו ,קספ תומייקמו םידוהיה תא תונדו רבדב
 ןהינפל רבדה בוט אלש םוקמבש ינפמ ,ךכ תורמוא ןניא - + המ ונחנאו-ותוא וטפש
 רבדה בוטש םוקמבו  ,םיימינפה םינינעב .ברעתהל אלש התורכ תירב - ברעתהל
 .ברעתהלו ברעתהל תואלתמא םיאצומו התורכ ה ני א תירבה - ברעתהל ןהינפל

 ...התורכ תירבהו - ברעתהל ןהינפל רברה בוט אל ,הארנכ ,ריריפ לש ונינעב
 זובה : תואחמה-ילעבל םהל דמוא יתייה ,ריריפ לש וידיפחמ ינא יתייה וליאו

 תולשממה תא ףוכל םתא םילוכי םא ו םכל זובה ,םיזנכשא ,םיקלטיא ,םיתפרצ ,םכל
 לש אלתמאב םכיפ תא םותסל רשפא םא ,ואל םאו ,בטומ - השעמ תושעל םכלש
 םתלכי .אל םכיתואחמ לכב םאו תובחסהייולבב ומכ םיימינפה םינינעב תוברעתהה"יא
 םכתשבב ובכש ,םיבלככ ומלאה - תחא העשל וליפא ןודינה לש וייח תא ךיראהל
 ,ותוא ונות לא : להקה תא ללוש וכילות לאו  ,תוירבל קוחצ ושעת לאו ,ומורו
 שי ,אובת אלש הרצ לכ לע ,אוצמ תעלו תלוכי-ילעבו םיפיקת םתאש .המריש
 , ללכ םכילע ךומסל ןיאו ללכ תלוכי-ילעב םכניא תמאבש העשב ,םכילע ךומסל
 םושמ םהב שי - רתויב ערש המו ,רבדמב ארוק לוק --םכלוקו וליעוי אל םכירבד
 .םחכב ךימאהל לשכנ להקהו רוכצה תאנוא

 -סמ, תא ונמלשו םחכב ןימאהל ונלשכנ םימעפו םעפ אל ,לארשי ינב ,ונחנא םגו
 שממ ,השרחה תעל , תוישונאל םיוקמה , םיבצעה"ייופר ,ונבש "םישיגרמה, ,"תואחמה
 םיבוט  םימי םג | ויה) ונתבוטל תויצארטסנומירה הארמל ונגומתה  ,'םהילכמ ואצי,
 , ורבדו ופסאתה ןודנולבש יזואוח-ןשנמ,ב . לארשי-תעושתל ופצ ענרל עגרמו (הלאכ
 ןודנולבש ןויכמו ,תובשחמ וזיא ובשח  וירפב םג ..,זירפבו תומיתח ופסא ןילרבב
 , הלא לע דחפו התמיא לופת אמתסמ ,"ובשח,  זירפבו תומיתח ופסא ןילרבב ,ורבד
 , היועב בוט היהי לכהו ןיעדףרחכ לארשי תעושתו ,ןהילע הנלופתש ךירצש

 , גרהנש םדוק ריריפ תבוטל תואחמה לש ןתירחאכ התיה ןהה תואחמה תירחאו
 לש ןפוסמ ףא הער וניתואהמ לש ןתירחא ילואו . ותימה ותואו תואחמ--תואחמה
 םויק ירחא ריריפלש יפ-לע-ףא סומירב ןוירטסינימה אצי ,תוחפה לכל ,דרפסב . ולא
 תואחמהו .סומידב אצי ןוירטסינימה לבא ; דרפסב רטסינימה היהי יכ ,איה תחא קספה
 , הינימורב וניחא לש 'קיהבמה םבצמ,מ ןתלועפ תא תוארל רשפא ירה -ונתבוטל
 ישאמ רתוי הברה םמצעל וערה הפוריא םשב הלשממה לא רבדל ואב זאמ רשא
 בזרמ פיגנומתמו הלאכ תוזחמל םיקקותשמש | ,ונברקב םימימת שי ןיידעו = .וביטיה
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 שה רצואל ושוכר םנ םרחוה ,ךלמו םיהלא ךרבמ רותב לקסנש ןויכמו
 רבלמ ,ונישה לעילבה-ינב םידעה ינש ,וילא הואתה ךכ-לכש ,םרכה תא גישה באהאו
 ולעתנ םירוחהו םינקזה : תיאשחה תשלובהב תורשמ םנ יאדוב ,םינמוזמב ףסכ תונתמ
 תא וחבשו וללה רקשההיאיבנ ,'קסע,ב ותדובעו ותולדתשה יפל דחא לכ תולעמב
 .הפי הלע לכהו ,תקדוצה לבא ,השקה ןידה"תרמ

 רקשה תא ,הזה טפשמה לש 'עצמ,ה תא עדי ולוכ םלועה לכש יפ-לע"ףאו
 ן-לעב ,רשיו םת שיא היה תובנ יכ ,ערי ולוכ םלועה לכש ,ול ומרגש ,סמחה תאו
 םיהלא ךרב אל ודועמו ,דרמ-תובשחמ םוש אלבו תימרת םוש אלב ,טושפ תיבה
 אלא היה אל ןינעה יכו ,םהינש תא רבכו םהינש תא ארי אוה ,הברדא ,ךלמו
 ,היפכ ןויקנב הצחרו רבדב תושרה החינשה אל- ,ופוס דעו ותלחתמ הסג היצאקובורפ
 ,הזה קספה תא המייק קר איהו ,ןידה-קספ תא ואיצוהו וטפש םירוחהו םינקזה ירהש

 -יסיסכטמ דחא ,דאמ םייוצמ הלאכ םיטפשמ םראבו ןודיצבו רוצב ויה יאדובו
 -ןורמושב וליפא ,לארשי הנחמב לבא ,שער םש וררוע אלו  ,םילינרה הכולמה
 .המוהמ תוועמה טפשמה ררוע ,לבזיא לשו באהא לש ןורמוש ,תלקלוקמה
 ינזאב םיערהל זעונ איבנה והילאו .רתויב תטלוב  ,רתויב הסג התיה היצאקובורפה
 םוקמב :'ה רמא הכ, '! תשרי םנו תחצרה, : הלאה םיארונה םירבדה תא באחא
 וזכ האחמ .,,'התא םנ ךמד תא םיבלכה וקולי תובנ םד תא םיבלכה וקקל רשא
 םיטפשמב ןיידע זא לנרוה אל לארשי םע :ינא ןיבמ םהה םימיב לארשי םע רצמ
 הפוריאש ,בושחל היה רשפא - + שערה המו +התע םייונ ושגר המל לבא ;הלאכ
 בא .םיבצע-תיופרו בבל-תכר ,תינמחר ,העונצ ,תינקרצ ,תלכת הלוכש תילט איה
 רעב תרכמנש ,הלז המשנ ,םדמ הבוקע ,ונא םיעדויש ומכ ,איה הלוכ הפוריא אלה
 -4 ךכדלכ וישכע העזעדזנ המחינפמו - ,האנה-תבוט וזיא לש הלצ דעב ,םישדע דיזג
 תוקר תא ,הבל-בוט תא תוארהל ,המצע ינפב רדהתהל איה הצור םא יכ תאז ןיא
 - ולאה תואחמה לש יתמאה ןריחמ תא ונא .םיעדוי ירה ונא לבא ..  ,היתושתה
 תויצארטסנומיד תכרועו הפוריא החומ םויה .הובג ריחמ היהת איה םג תשוחנ"תטורפ
 ילוא רשפאש ,רוכזת רחמו !ןויבא ךלמ  ,יובא : תקעוצו ,תיררפסה תחלשמה ינפל
 וא גרא לש ,המדא-יחופת לש ,רכש לש ףדוע הל רוכמל ,ררפס םע םיקסע תושעל
 ! ןוילע ךלמ ,דדיה : ארקתו ,תלוכמ

 התשע תידרפסה תושרהו ,עזערזה םלועה ,החמ םלועהש םיאור ונא ךכיפלו
 קוחצ קר ןה תואחמה ןתוא לכש ,בטיה העדיש ינפמ | ,ריריפ תא הנרהו הלש תא
 חשערנ התיה להקה-תער ,החמ םלועה | .תונמחר תבוח ידי תאצל ידכ | .םיעוצעצו
 אלש ןהל התורכ תירב יכ ,ריריפ תבוטל הנטק עבצאב וליפא ופקנ אל הולשממה\
 לש תופיה תואצמהה ןמ תחא יחוז .ןתרבח תוכלמ לש םיימינפה הינינעב ברעתהל
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 םדא סופתל ןיאו ,םילגנאה םירמואש ומכ  ,ירצבמ -- יתיב -זו] תסח6-ח] 085 ,ןתיא
 רבע אלש ןמז לכו ,טפשמ אלבו ןיד אלב ותשפוח תא ונממ לולשל ןיאו תוכלמל
 ,החונמב ןשי תובגו .ללכ רוחפל ול ןיא ,הלוע השע אלו קוח

 תובג לש ומרכ :החונמב ןשי אל "באהא, לבא ,החונמב ןשי ,םנמא ,תובנ
 בכשיו,  ,'ףעזו רפ ותיב לא באחא ביו,  .ןושיל ול ןתנ אל ימואתפה ונואמ וא
 -יאיבנ םע ויתוכילה לכמ הארנכ .באחאו ,'םחל לכא אלו וינפ תא בסיו ותטמ לע
 אלב ,קזח ןוצר אלב ,"יפוא אלב. םדא | ,םינוא ןיא רבג היה ,רקשה-יאיבנו תמאה

 עפשומ היה ותגהנה לכבו :תורמוא תוירבהש ומכ ,ירתוימ לכש, אלבו העובק העד
 לש םתרבח התיהש ,םינודיצ ךלמ לעבתא תב ,לבזיא ותשאמ דוחיבו  ,"וינורצח,מ
 וניב היהש ,ןתמודאשמה תא ,םרכה לש ןינעה לכ תא הל רפסשכו ,רקשה"יאיבנ
 ושפנדתמנעו ורעצ בור תא םנו ןורחאה הז לש תילילשה ותבושת תאו תובנ ןיבו
 -!רעצב יורש לארשי ךלמ אהי וזכ "אתרטוז אתלמ, ליבשב יכו :הבלב הקחש
 םרכ תא ךל ןתא ינא .ךבל בשייו םחל לכא ,םוק, :ול הרמאו ותוא העינרה איה
 םירברב הסנכנ אל ףא -. + איה התשע המו .הרובדב הדמעו החיטבה ."ילאערזיה תובנ
 תונתמב ותעד לע וריבעהל וא םישדח םיאנת וינפל עיצהל התסנ אל ףא ,תובנ םע

 םנחל אל ירה :םשמ האציש הנידמה גהנמב ,טושפ ,הזהא איח  ,דובכדתותואבו
 התיה איהו .הלאכ 'םינינע,ב גהנתהל ךיא ,ןודיצ ךלמ לעבתא היבא רצחב הדמל
 .ןורמוש תוכלמב ףא התחטבה תא םייקל הל השקי אלש ,החוטב

 ,רבד ןיא - + שפוחהרתלילש-יאו יטרפה ןינקה לע םיקוחהו + היצוטיטסנוקהו
 יפל לכה ,רצקלו ביחרהל ,ראבלו שרפל רשפא םיקוחה תא יכ ,בטיה העדי איה

 םיכרצנה םיעצמאה תא אצמי רבכ .טַאניסה ,אוה ,ינורמושה טאניסה לש ויניע תואר
 ,התבשחמ תא םייקל ידכ

 תא ובישוהו םוצ וארק, :רמאל םירוחה לאו  םינקזה לא םירפס בותכתו,
 תכרב, :רמאל והודיעיו ודגנ לעילב ינב םישנא םינש ובישוהו ,םעה שארב תובנ
 ,'תומיו והולקסו והואיצוהו - 'ךלמו םיהלא

 ,תוטשפבו רוצקב
 תובנ תא ובישוהו םוצ וארק, : 'םירפסב בותכ רשאכ, ושע םירוחהו םינקזה

 -לעילבה-ישנא - והודיעיו ,ודגנ ובשיו ,לעילב ינב ,םישנאה ינש ואוביו ,םעה שארב
 ריעל ץוחמ | והואיצויו - ךלמו םיהלא תובנ ךרב, :רמאל םעה דגנ תובנ תא
 .'תומיו םינבאב והולקסיו

 ,ריעב זא היה אלש ,תוחכוהה לכו תוקדטצהה לכ ,תונעטה לכ וליעוה אל
 וניא גיידה םא ןעוטה ןעטי אושל  ,םולכ ליעוה אל - ,םדא םוש םע רבד אלש
 ,לסהו - םינבאב ולקס תוכנ תא הצור
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 תרתסנ הנפבש הדונא וזיאב שארדבשוי וליפא אלא ,םילודגה הלא קר אלו
 .. .ומוקמ אלממ ןיא- רטפתנשכ אוה םנ ,הדהכנ הרייעב

 המכו המכ ךשמב רשא ,השוריה חכ  ,השוריה תלשלש | ונכותב הקספנ יכ
 דוע תרסמנ הניא תובא תשוריו ,םואתפ קספ ,הוהמו םייקמ ,ןתיא ךכ לכ היה תורוד
 םימחלנ ,וניתווקתל ,םמעל םינמאנ םידוהי .,םיינויצ ,םיקודא םימואל םה תובאה ,םינבל
 תא עדי אל ימ ,יוה ..,םינבהו ;העושיל םיפצמו המואה תיחתב םיקסוע ,ומויק רעב
 יכ .ברע תויהל לוכי אהיש ,ונימיב דחא בא וליפא שי יכו + וישכע *תובאה ינב
 הקספנש ,תולגה תראמ ,הלודג רתויה .הראמה יהוז + וינבל רובעת תינחורה ותשור
 ...ותרומת ןיאו ומוקמ דקפי- ,הכרעמה ןמ אציש וא רטפנש דחאהו השוריה תלשלש

 טימוד םדאהינב, - .םה ול ויתונב לכו וינב לכש ,וצראב םע ןכ ןיאש המ
 האמ ומוקי תמ יכ דחא ריריפו ,. ,'םיצצונ וללהו .םילבונ וללה : הדשה-יבשעל
 ןיאו דרפסל איה תרזוח הרבא ותדבא ןכ"לע .ותרובע תא וכישמיו ויתחת .והומכ
 -ןשי  השעמ ₪89 ₪05 0900606 אוה םג וטפשמו הז דצמ םלועה תא שיערהל
 ילואו תואמל ,תורשעל הלאכ םישעמ ירה - + הפוריאב םישעורש ,שערה המו .ןשונ
 השעמ ונתודלי ימימ דוע םירכוז ונמצעב ונחנא םגו .םימלועל ויה רבכ םיפלאל םנ
 ,הזכ רשא

 באחא לכיה לצא לאערזיב רשא ילאערזיה תובגל היה םרכ, - +יביבח ,רוכזתה
 :רמאל תובנ לא באחא רבריו, ,באחא יניעב ןח הזה םרכה אצמיו ."ןורמוש ךלמ
 ,רמאש ומכ  ,"קרי ןנל, .םא :הז םרכל היה ךירצ הרטמ וזיאל *\ ךמרכ תא יל הנה
 ידכ וביחרהל רמאו ,שדחה טקרסקל ו - תוביבפב םוקמה רצ היהש ינפמ וא
 ותעדב התיהש רשפא וא + ורצח תא רמושה "רמשמה-ליח, לש ורפסמ תא לידניש
 ,תוינורצחה תוריפסה לא םיבורקו זא םייוצמ ויה ךכ-לכש ,רקשה-יאיבנל טלקמ דסיל
 לכל וחורכ  תואבנל וילא םיכומס ויהי וללה "םיאיבנ,הש  ,הצר 4 באחאו  ,תוהובגה
 קוניצ  ,רחוסדיתב  ,אלכריתב תונבל התיה ותנוכ ,טושפ  ,ילואו + תיתוכלמ תונמרזה
 לוכי אהי ומצעבש ידכב ,ורצח תברקב ,םדקה-יכלמ לצא גהנמה היהש ומכ ,תכפהמ
 לוכי ימ !רשקו דרמ ןועב םידושחה םירוסאה לש םהייונעו םשנע לע חיגשהל
 ,תובנ לש ומרכב ויניע ןתנ אוה ,היהיש ךיא : םילשומה חור תא ןכת ימו תאז תעדל
 -- תובארתלחנ רותב ול רקי היה תמאבש ינפמ ,הז םרכ ול תתל הצר אל תוכנו
 --ןורמושבש לארשיל ולא ,לארשימ םדא לכל הרקי התיה תובא תלחנש ,םימי ויהו
 רקיעה .,הקיעה והז אל ,םירחא םימעט ינפמ וא ,רעשה תא תולעהל הצרש יגפמ וא
 ,הנתג אל תינורמושה היצוטיטסנוקהו .,ומרכ תא באהאל רופמל םיכסה אלש - אוה
 תא *שירוהל,ו יטרפה שיאה לש םיטרפה וינינעב ברעתהל הלשממהל תושר ,הארנכ
 חבצמו םיקצומ היקוחש ,ןורמושב חיצוטיטסנוק ,םשה ךורב שי ,ךלמה תבוטל וינינק
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 ,ונאש העשב םמצע תא ימר אלו ,קסע םהל היה ימ םע .וניתובא ועדי ,תוחפה לכל
 , ..קספהו ףרה ילב ונמצע תא םימרמ אלה ,םהיאצאצ

 יאדוב .ונבשחש ומכ הארונ התיה אל דרפסו ורמאתש המ ורמא ,יביבח ,אל
 'םהיתובא .ישעמ,  םיררפסהל סהל רכוז יניא ינא לבא  ;הרומג תינקדצ התיה אל
 -תנידמ .ברחת .אל היתוכופהת לכבש ,יכנא עדוי םג ,ללכ םהילע אניט יבלב יל ןיאו
 הניא ,הרוחש רתויה וליפא ,היצקַאיר םוש - וצראב ותמדא לע בשוי םע ,ררפס

 הלא לכ לע רבגתיו ולש תא איבה לכשה השעי ףוס ףוס יכ  ,ול תנכוסמ
 םתרות תאו םתוא לטביו ,הנידמב םבצמ היהיש ךיאו היהיש המכ | ,"םירוחש,ה
 תא ומייקיו ויתחת םירחא םיריריפ האמ ומוקי תמ יכ דחא ריריפו ,'יאעראד ארפעכ,

 הזכ .הרקמ היה ,רחא םעל וניתונבו ונינב בור םינותנ הבש ,תולגב | ,ונל  ,ותרות

 רדענ יכ היהו ,םהיתוהכ לכב םמעל םירוסמה הילעההינב ונב םיטעומ יכ ,רתויב ןכוסמ
 .+ ,רכינ ונורפח-הכרעמה ןמ אצי הבס וזיאמ םא ,ימואל ןקסע ,ותרומת ןיאו--רחאה

 ...? הלא ונימיב וניתועונת בצמ תולפש לש הנוכנה הבסה תא םתא םיעדויה

 םירסח הנפנ רשא לכבו תונטקה םירעבו םילודגה םיזכרמפ ,םינקסע רפוח קר יהוז

 םהמ שי - םינושארה םינקסעה ,היחתה ןויערל םירוסמו םיזירז םידבוע ,םינקסע ונל

 תולודנ ויה םהיתווקתש שי  ,ועניתנו ופיעתנש שי ,וניקזהש שי ,יח לכל םייח וקבשש

 תא ובזע םיבר ךכו ךכ ןיבו ,תווקתה-ילעב וררקתנ ןכ לעו ,ומייקתנ אלו יאדמ רתוי

 ,םמוקמ לע אב אל שדח רודו הכרעמה

 תואלמ ויהו תובושח תוינויצ תודוגא ןהב ויהש תולהק המכו המכ ינא עדוי
 --הזה ןוממשה תבס תא תעדל יתרקחו .ןוממשו ןברוח-התעו ..העונתו הדובעו םייח
 ,םינתונו ןכשמל םיעבתנ לארשי-ינב 4 ,םינקסע רסוח ,םיצורח ,םידבוע רסוח קר אוהו
 העשה העינה אל ןיידע .ןתיל ורכוי אל םמצעמ  ,םיעבתנ תויהל םה  םיכירצ לבא
 .םניא ה ל א כ םיררועמש ,אקע אדו -םיררועמל אוה קוקז ןיידע ,וילאמ ררועתי םעהש

 אל לבא ,שמשה תחת םויה ונמע םיכלהמה םיינויצה לכ תא ינא יתיארו

 ...םמוקמ תא אלמל ותע אובב ,םתחת דומעי רשא ,ינשה דליה תא יתיאר

 ,ונתולגב ונל העיגהש ,הלודג רתויה הערה איה וזו

 ,ךרעה-תבר הפסאה וז - ,ץיבוטאק-ת פ ס א לש  לבויה-יצח .תנש העינה הנה

 לכ תא ינורכזב ינא ריבעמו ,םיסרגנוקה תאו 'הכימתה דעו, תא תללוחמהו תרשבמה

 -וניקוהש םהמו םניאו ורטפנש םהמ ,וז הפפאב ופתתשהש ,םינושארה םינקסעה הלא

 ןיב ונל ימו = + רקסניפכ אפור "םירוטקודה, ןיב ונצראב ונל ימ ,סתרומת ונל ןיאו
 םתואכ םינקסע וישכע ונל ימ  םיתבה-ילעב ןיבו - +רבוליהומ לאומש 'רכ םינברה

 ז ץיבוטאק תפסאב ופתתשהש
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 תו 'השעמ,ב םעלב לש ותנוכ התיה המו 'םיטיש-השעמ, לשלתשנ ךיא ,עדוי יניא
 ךיראהל היה ךירצש ,םינינעב דימת רצקמ ,וכרדכ ,בותכה ...!רבדב ליחתה ימו
 לא תונזל םעה לחיו ,םיטישב לארשי בשיו, :רמול םיטעמ םירבדב רפסמו ,םהב
 לעב לודג ןאמור - ויארוקל "םימעטמ, הזמ השוע היה ונימיב "פוס .'באומ | תונב
 רוצק --ןאכו \ ,תוריבעיילעבו םיאטח לש המלש תשר גרוא היה  ,םירפס המכו המ
 הז ךייש המ ,ידמל םירורב םניא םירבדהש ןפואב ,הלאכ םינינעמ םינינעב םצמוצמ
 -יאצוי ויה אל הרואכלש יפדלעזףא -- ותצע התיה ווש | .תיננ .- + םעלב לש ונינעל
 םיעשר ,תיהיש ךיא  ,לבא  ,הערל התיה ותנווכו - דצה ןמ תוצעל םיקוקז םירצמ
 הלא לכ ירחאו . ..,וזכ .הנימב"תדחוימ 'תועשר,ב 'םתעשר,, תא .וליחתה אל םירחא
 לאש דועב ,ונמע לע םיבוט םירבד המכו המכ םעלב לש ויפמ וטלמתה אלה
 יכו .םתפש לע .לארשי םש תא תולעהל וליפא ולכי אל וירחא ואבש ,"םימעלבה
 דגנ ,ורמאתש המ ורמא - ."עשר, הז המ םיעדוי ונימיב ונחנא +עשר אוה הז םג
 , ךל המודמכ +ונממ לודג ונל ימ - !ןמהו . .דומעל רשפא רוע םעלב לש ותעשר
 ,תישאר .תצק תלקלוקמ ןכ"יפ-לעדףאו ; הקוחו הרוצב עשר רותב ולש היצאטופירה
 המכ ןכ ןיאש המ ,ןמה יבנל לודג ןורתי יאדוב והז ,הלתנש ול התיה הלודנ הלעמ
 ןיידע ,ותועשר לכב ,ןמה ,תינשו ,הזכ *ןורתי,ל וכז אל ,ונרעצלש ,וידימלתמ המכו
 ועב ;המודכו  ,רופ ליפה ,תוצע שקב ,ןישלה :ומרחרםע דג תולובחת שקב
 הורה םהילע חונכ ,טושפ ,אלא ,ללכ ןובשחב ונתוא ואיבה אל םג וירחא וידימלתש
 רקובבו  .םויל םוימ רבדה תא תוחרל ילבמ ,הברה ןיתמהל ילכמ ולזנו ופמחו ונרה
 ףט ,ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ תא דבאלו גורהלו דימשהל ורמא דחא תובע אל
 הלנהו ונתיב תא בירחהש ,ודובכבו ומצעב עשרה סוטיט וליפאו ,זבל םללשו םישנו
 קפס לש ץימש  ,וחמב רקנ שותי  ףוס ףוס - ,יאדוב רומג עשר - ,ונצראמ ונתוא
 ןנק םחונ לש לצ הזיא ,חצונמה םעה םע הרושכ גהנתה אל אמש ,ובל ךותל בננתה
 ואבש ,םיבורמה "םיסוטיט,ה לבא .חונמ ול ןתנ אלו השעש הערה לכ לע ובלב
 הז היה ירה רקנש שי םאו - + וטרחתה םולכ + םחמב רקנמ שותי הזיא םולכ -וירחא
 ,יהלנה א ל ש ,ידוהיו ,ברחנ א לש ,ידוהי תיב ןיידע ראשנ-אמש ,םחונה ינפמ קר

 תועשר לש החוטבו הנתיא היצאטופיר לכ םישוע ונימידירבד :רבד לש וללכ
 ,םירחא ןכדירחא ואצמנ ץירע עשר םדא היהיש המכ ,תירשפא-יאל טעמכ חרומנ
 ,םתועשרב ותוא ורכעש

 ואצמנ ,םשה ךורב .התלודגמ דרפס תא םג דירוהל העשה העינה .ךכיפלו
 התיה תחא הלעמ ,התעשר לכב ,איה ...ןתועשרבו ןתוירוכאב התוא ורבעש ,תונידמ
 הרטא אלא ,םירבד .בורב היתובשחמ ףוס תא הריתסה אל איה ,הבל"תולנתה - הל
 ,הברה אוה חוש אלה דבלב הז רבדו ,ונתאמ תשרורו הצור איה המ ,שרופמו רורכ
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 ,..הרומעכו םודסכ םימעפ האמ ךפהיל התיה הכירצ רבכ ונל ההשעש ףלאמ דחא לע

 , יהתקעצכ אל,- הלשמ הבוט התיה אל ונמע םתגהנהש םירחא םימע יבנל + יאמ אלא

 הבל-תולנתהו . תובושח תולעמ המכו המכ םג הל ויה ,היתוער לכב ,היתוערגמ לכב יכ

 הריתי הבח איה ףא השינרה אל .םויהו םינפל םימע הברהכ ןה - | הוש איה המכ דבלב
 םכשבודמ אל | םכב ישפא יא : יבמומב הרמאו , התאנש תא הריתסה אלו ונמעל

 ינא לאוש - ,הלא | םה םיבוט יכו : וכלת רשאב וכלו ונממ ואצ ! םכתלכשהמ אלו

 בוזעל םתא םיחרכומש דע םכידעצ תא םיריצמו שוריפב ךכ םירמוא םניאש - םכתא

 ךלמ הערפ םש לע) 'תינוערפ, הקיטילופ ירי"לעש אלא = , דוע אלו -+ ץראה תא
 ,טעמ טעמ םיששורתמ םתא וזכ ("המכחתנ הבה,ה תא איצמהש ,ןושארה ,םירצמ
 תחנומ  ןיכסהו שפנ דע םימ ועיגהשכ ,קחרה תעשב .ךכ-רחאו ,הזב ושיגרתש ילבמ

 , ררפס לע םילבוק ... חורבל וליפא ,תאצל וליפא תורשפא םוש דוע ןיא ,ראוצה לע
 8 האר אלש ימ ירשא , ןדע-ןג הניא חיציזיווקניא , יאדוב , היציזיווקניא הרסיש

 ןיידעש .תונידמה ןתואב התע הזמ בוט ,הזמ הפי יכו-םעפה דוע םכתא ינא לאוש - לבא

 וא הז ןפואבו  ,יבמופ לש תויציזיווקניא  ,תויולנ תויציזיווקניא גיהנהל וקיפסה אל
 , תעדל םתא םיכירצ אלה ,יתובר + םתד תא רימהל םכינב תאו םכתא ןח תוחירכמ רחא

 םימיה תוברבו ,הלש תוחתפתהה-קוח הל שי ,"ירוטסיה ןויזח, לככ ,היציזיווקניא םגש

 -יווקניאה וז ןיידע | םייקתת התע םנש ,םכתעד לע התלע יכו , הללכתשהו החתפתה
 םיתעה ונתשנ -- + הנש תואמ עברא ינפל התיהש ,תמשונמה ,הסנה ,הטושפח היציז

 םיטושפ םישנא : טושפ לכה היה , איהה הטושמה הפוקתב ,זא . םינשומה םג ונתשנו

 , תסמונמ ןכדםג היציזיווקניאהו םיסמונמ םישנאה וישכע םלואו ; הטושפ היציזיווקניאו

 םירסימו םינעמ ,םינפל ומכ ,םינילת אל :; שפנ לש הכודכד דע תבאכמו הקר ,הקומע

 לבוסו ךמצע תא רסימו הנעמ ךמצעב התאש ,םירבדה ינפ תא םיבבסמ אלא ,ךתוא

 4, ךייח ימי לכ שפנההירוסכ

 ןמ וזיא ,עדוי יניא לבא  ,היציזיווקניא לש םינשומה ונתשנ ,וארתש ומכ
 ,,,השדהה וא הקיתעה ,הפירע תויציזיווקניאה

 רככו .טעמ איה תמזנומ דרפס לש תיעשרה היצאטופירהש ,םכל דינא תמאב

 , ונקתנ רבכ הלאכ תויצאטופיר המכו המכ ,התלודנמ התוא דירוהל העשה העינה

 ,תיררוצה ותלודנמ דרי המכ הז ,םסרופמ ררוצל םינפל ותוא ובשחש ,לשמל ,הערפ

 םנמא .םהילענ ךורש תא ריתהל וליפא יאדכ קיה אלש ,הלאכ וירחא ואצמנ יי

 לכל ,ואצי הנממ לבא ,השק הדובע לכבו םינבלבו רמוחב וניתובא ודבע וצראב
 א הלודג החמש וחמשו לכ-רסוחבו םוריעב - ואצי הלאמו ,לודג שוכרב ,תוחפה

 סנ בשהנ ,הארנכ | תועטיפרלע :םעלב וא ,םהינש רועב וטלמנו םשפנ תא וליצה

 ,.םהיבנל רומנ קירצ היהש 'םימעלב, ךכירחא ואבש ,םיעדוי אלה ונחנאו .עשרל .אוה



 ו ה א א כב שש רנו דע ו = רש א ששב

 .ישעמו תובשהמ
 טבע נהג 2 0 2 כפופה <

 . תוטורפ לש | ןינעל הושעש ינפמ | ,ןילוח הושע התיירב תלחתמו "םינמסטרופס,
 אלב ,םייחה לש ףעוזה םיב תפרטמ איהש ,תילארשיה המואה תניפס ,ונלש ונתניפפו = ><

 זי לוח השעת התנהנה סא ,וישכע לש םיזעה םימב ךרד איה אצמת םולכ ,םיטינרבקו טושמ
 + הביתנ םיזע םימבו ךרד םיב םדאהינב ומש המכ הז :רבדה ארונ .אלהו

 ונתמואו - ,חורה דנג ףא ףועל הלובחת ולבחו חורה-ךרד תא םנ ואצמ וישכעו
 אלה ..."םויה חורל, וליפא אלא ,חורה דננ קר אל ףועלו טושל הלוכי הניא ןיידע
 , דחא גיהנמ וליפא ,דחא טינרבק וליפא התע ןיא הלוגה תצופת לכבש רבדה ארונ
 תא לבקל םימיכסמ לכה ויהיש ,םעה שארב תכלל יוארה הז אוה יכ וילע ורמאיש
 .םלועמ ונמעל היה אל ,יל המודמכ ,הזכ םותי רוד ... ותנהנה

 םישקבמ םיינויצה - תשגרמ רתויה הזיז רתויה | ,הרע רתויה הנלפמה הנה
 וישכע תפרטמ איה םג ,ונמצע ןיבל וניניב רבדנ םאש ,םהלש םתניפסל טינרבק
 דע רמשמה לע דמעש ,לבוחה-ברש ,שארמ רמול רשפא איבנ תויה ילבמו ...עורי ןבומב

 רחא םדא יכ ,םיאבה םימיל םנ ותרשמב ,ומיכסת אל וא ומיכסת םא ,ראשי ,התע \

 -ףאו . הלועמ  רתוי .הגהנה הינאה תא גיהניש ידכ ןאטיפקה רשנ לע ודימעהל ןיא
 םימכח ונמש ,תובושח תולעמ המכו המכ ןשיה טינרבקהל ול  תורפחש | יפדלע
 ימשב סיבכוכה תא רופפל ןיבמ וניא ,ול ןיריהנ עיקרה יליבש ןיא + הסונמ טינרבקב

 תא ליבוהל ירכ םרואב שמתשהל ערוי וניאו םהב ריכמ וניא םג םימעפלו ,םורמ |
 וילע האבש ,םדאש ינפמ ,ותרמשמ לע ראשי  ןכ"יפד-לערףא - חוטב ףוחל ותינא
 ... ןיָא ,וננחמב תיללכה המכסהה

 תורחא תונלפמ --ווניתוחכ בטימ הב ומצמטצנש ,הנלפמה וז--,ךכ םיינויצה םאו
 .המכו המכ תחא לע

 -- !ןהיטינרבקבו ריואב תוחרופה תוניפסב ןיינעתהל םירמוא םתא הזכ בצמבו
 רינא תמאה תאו - 1 ונלש ונתניפפל דחא בושח טינרבק דעב הלאכ םיטינרבק ףלא
 הרכה ידיל יתאבו םישינרבקו םיגיהנמ לע ונלצא רבדל וליחתהש םוימ יכ ,יביבח ,םכל
 , יל יתינבש ,ריואב םיחרופ םילדגמ המכו המכ וברח ,םיטעומו םילד וניתוחכ המכ
 . דוע יתוא תוקיסעמ ןה ןיאו תוחרופה תוניפסה לכ תא יתחכשי

 ינקיסעמ וניא ,םלועב לודג ךכ-לכ שער ליטהש ,ריריפ לש וטפשמ וליפאו
 : הלילח .'תובא ירסח, הל רכוזו דרפס לש התלפמ לע חמש ינאש ינפמ אלו , דוע

 העש לכבו תע לכב ונא םינוכנו םירטונו םימקונ ונא ןיאש ,יאדוב ,םידוהיה ,ונחנא
 ןכבו .  וניראוצ לע הדח ברח וריבעה לומתא קרש .,הלאל וליפא חולסלו לוחמל
 ץוח לבא - :רתויו הנש תואמ עברא ינפל ונל התשענש ,הערה תא רוכזנש ןכתיה

 ,כ  ינא אצומש שיו דרפס תא ךכ"לכ םישאמ ינא ןיאש ,תודוהל ינא ךירצ :חזמ
 וליפא םימולשו לומג תלבקמ התיה םא : 'התקעצכ אל, רמול ךייש ...'התקעצכ אל

 שק ו ו
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 יי. הר רייד די רווי ויו ררושיושייה
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 רכש שקבל ,הטמ-הטמ תופייטמ םהיניעו ולזאו וליפש אלא , וילא ברקתהל ירכ
 הפונחדתלהת וא רישע 'ןמסטרופס, הזיא לש סרפ ףוטחל , תולודג תועבטמו בוט
 ויה ,  םינפלמ םיאיצממה | .םינושארה םיאיצממה . . . ףיקת הויא לש  דובכדיראתו
 ישעמ םישדחמ םהש ,לודנ רבד םישוע םחש ,םישינרמ ויה ,חור-ישנא 'םירעוי,
 ול םיעייסמ , םלועה  תאירבב אוה-ךורב-שודקהל ,לוכיבכ ,םיפתוש םהש ,תישארב
 , ןושארה רפסה | . םיהלאל שרוק התיה םהיתואצמה תישארו , ונוקתב ,ולולכשב
 ...הלפת ןמז ןווכל שדקוה ןושארה ןועשה , ךינתה היה ,נר בנשו ג םיפרהש
 ויה יאדוב סופדה תנוכמ תא הת ע םיאיצממ ויה ולאו ,  םינמזה ונתשמ וישכעו
 םיטלתאה לש םתוששונתה רבדב סוקריק הזיא לש ויתועדומ תא םיפדהל םירהממ
 המוד םוקמ םיאצומ ויה ןכ םג ןועשה דעבו | , תונוזה-תיב ייחמ ינרדומ ןאמור וא
 םירצוי, דוע םניא םיאיצממה ,תושדחה תואצמהה לעמ שדוקהדחור הרס יכ .., הזל
 ןושארה עגרבש ,חקמה לע םידמועה ,םיקסע ילעבו תוכאלמ-ילעב אלא ,'ןוילע דסחב
 םיזירכמ םה ,םלועה ריואל תאצל הקיפסחש םדוק דוע םימעפלו , םתאצמה תדלוהל
 רכו , ויתוטורפ תא םלשמה להקה ינפל הוארל התוא םיגיצמו םילקשה לע רבכ
 "המשנ-תילע, םוש | שינרמ וניא םדאהו | ,ןתיירב תלחתמ ןילוח תואצמהה תושענ
 דעב םימלשמש , תוטורפה |: תמאב לודג ןוזח הארמל | וליפא  חור-תוממורתהו
 תא |, תוינחורה תא םהמ ללוש האצמהה דעב שארמ בוצקה סרפה |, הזחמה
 .. + הניכשה

 ןיא : "סנחב התא ףא םנחב ינא המ, : ורמאש םימכח ירבד םילודג המכו
 וללש , , . עגרה הזב ,דימ ,ודצב ורכש ןתמ ןיאש רבד לע אלא הרוש הניכשה
 תא , ימואל לעפמ לש ושארב ,הריבכ העונת וזיא לש השארב םידמועה ןמ
 םהמ םתללשו - פרפ לבקל תנמ לע אלש םתדובע תא םידבוע םהש , השנרהה
 םאש רשפא ... םתעפשה לכ תא רשפאו ,םחכ יצחמ | רחויו םדובכ תיצחמ תא
 תאריב , העפשהב ודיספי סה לבא ;הדמתהב הדובעה קשחב וחיורי רכשב ודבעי
 תא ,הכרע תא ,הנח תא דבאתו טעמתת םתעפשהו ערגי םדובכ : תוממורה
 , התומצע

 , ןילוח תובשחמ ובשחי אלש , תינויצה העונתה ישארל הבר העדומ ןאכמו
 , חלצת אל איה יכ ,םהיניהנמו םהישארל סרפ וכצקי אלו שדוקה תא וללהי אלש
 ינינע ליבשב םהיקסע תא חינזהלו םמצע תא ריקפהל םילוכיש םישנא ונב שי םא
 , אוה תוא - ,הלאכ םישנא ונב ןיא םאו | ; שארב ודמעיו  ואובי : בוט המ -המואה
 . ןיתמהל ךירצו העשה העיגה אל דוע ,ךכל יואר וניא ןיירע רודהש

 הניא = ,ריואה תניפס | ,גרבנטונ תאצמה ירחא הלודג רתויה האצמהה הנה
 םינקסע ואבש ינפט קר וממורל הכירצ התיהש הרמב חורה תא | תממויש

00 



 -- וי ירי ריקי, יוועווה

 ו

 : הנורחאה תעה לש תושיערמה תושדחה לכ תא ,םויהדינינע לכ תא ינא חינמו

 'םילק,ה ריואב םיחרופה םילדגמה תא ,רחיב יריפו קּוק םע ינופצה ריצה תולגתה תא

 ורנש תושעורה תואחמה םע וטפשמו ריריפ תא וליפאו .םהינימל "םידבכ,הו

 . ילננאה רבשמב אלא קסוע יניאו הלא לכ תא ינא חינמ - , וירחא

 : ל ימ ידי-לע רוקחלו ; הלנתנ אלש רשפאו הלגתנש רשפא --ינופצה ריצה

 תוא תורוקה תא ורבחל רפסש ,רחאב השעמו ,חרכהה ןמ הז ןיא יאדוב הלנתנ

 ויה ךיאו השביבו םיב םיברה ויתועסמב והואצמ רשא ,תואלתה תא ,וידורנ ימיב

 -;- וחא םעפו : ףרט-תויחו םידדושמ לצנ אלפו סנ ךרדבו תושפנ"תנכסב םימעפ המכ

 אובהממ אובהממ קנזמ ףרוט רמנו וירחא ףדור םהונ יראו ולינה ףוחל רבדמה לא לנלנתנ

 -. עלבל ארונה ועול תא חתופו רואיה ןמ חינמ הנושמ ןינתו ,ךררה תא וילע רגוסו

 :שוע המ לבא ..הוקת ןיאו טלפמ ןיאו סונמ ןיא ,רמו ער ,רוצקב - , םייח
 פוס דעו ותלהתמ יודב השעמה לכ ...רשא , סנ ול השענ - + אוה"ךורבישודקה
 . ארבנ אלו היה אל

 'ק לע םירפסמש ,םינושמה םירופסה עמשמל רשא שי , ריכזמ ינא יאטה תאו

 ןיל סנה .ןיעמ חרק קוקלו יריפל םגש ,יבבל רתסב בשוח ינא , ינופצה ריצה תולגתה

 םשה ךורב ,הל א כ םיסנ לבא ,תואלפה תע הרבעו הפלחש יפ לע ףאו ... הזה
 םיהיכש ךכ-לכ םהו דאמ וברתנ ,סיעכהל וליאכ ,הנורחאה תעבו . ןיידע םי :חרתמ
 . םיקיפסמ ונא ןיא םהילע רבדל ונאב םאש דע

 -'. וב נהל דבא ןפוא לכבו ,ונשיתנש שעמכ םה םג -- ריואב םיחרופה םילדגמהו

 וזיא לש סרפמ הלעמלו -םיחרופו םיחרופ םהש המכ הז ! םתוננער הדבא ,םשודה
 'ונרידאזרידא, הזיאל  גונעת לש העיסנמ האלהו ,ואשנתה אל קנארפ יפלא תורשע

 תוארל רשפא רבכ ,'םיפפועמ,ה ידילע ,ושענש ,םינושארה תונויסנה ןמ .ופפוע אל

 םאו 'םילק,ב םא ,ופועיש ךיאו ופועי םאש תעדל רשפא רבכ . הטונ חורה ןאל
 . ימ ,שרוקה חור ,םיהלא חור רס . רתויב םמורתי אל םדאה"חור הנה ,םידבכ,ב

 לע ,- ווק

 ןע יפנכ לע םרה םפועמב םישדחה םירשנה |. ןילוח ושענו תולודגה תואצמהה

 ודובכ אסכ לא תוביתנ אוצמל , ולכיהב 'ה תא שקבל ,םהיניע םורמל אל לזרגו
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 תא ןמסל ןיאו היצילימיסאב ןימוחת עובקל ןיא ,ארוקה יביבח | ,ןכ יכ הנה
 רתח דועו אתלמ אילת אמעטב .רועש םהל ןיאש םירבד םה ולא יכ .היתולוב.
 ייחמ ודירטמו םינויספ ויבאל ליכאמש שי, : ךרד לע ,טסטףטא םיארוקש המ ,אחירב
 היזנמינהב אקוד .'אבה םלוע ידיל ואיבמו  םיחירב וניחטמש שיו ,אבה םלועה
 לכב ששוח יכנא ןיאו ,הביבסה תפש ,תיברע דימלתה תא םידמלמ ופיבש תירבעה
 תפש תא םידמלמ ןיא "םירבח לארשי לכ תרבח, לש רפסההיתכבו ,תוללובתהל תאז
 תואסרפ ן'קתת לש קחרמב תכלהתמה הפשב םירימלתה תא םימטפמו הביבסה
 ...תוללובתהל ,שושהל שיו ,תאז לכב יכנא ששוחו ,הנידמה תפרצב ,םהמ
 --הלפת תוכלהבו תווצמה תרימשב ךכ לכ םיקדקדמ ןיא ,עודיכ = ,תירבעה היזנמינב
 ןיאו (הב רבדל םוקמה ןאכ ןיאש ,תרחא הלאש יהוז - אוה ער םאו בוט םא)
 לש רפסה"יתכבו ;תוללובתהל ששוח יכנא ןיאו - םידימלתה לש םהיתויציצב ןיקדוב
 שי המכ ,יוה :שושחל שי תאו לכבו ,תיציצב ןיקדובו תווצמב םיקדקדמ "הרבח,ה
 - ! שושחל

 פסטףטא  ,סנאיללאה לש תודהיה התוא לכב דחוימ פסטףט הזיא שיש ינפמ

 ...דאמ דושח
 ,'טילש, רמו  ,"תידוהיה המשנה תא ןידל ןיא,  ,תוירבה םירמוא ךיא ,לבא

 הנשב האיצוהש ןובשחהו-ןירה  ךותמו / חיטבמ ,איהה הרבחה לש הרוגינס
 ,הוה ןובשחוְידב ,וב םיאצמנ יכ ,הבושתב רהרהל הליחתהש ,הארנ תמאב תיחכונה
 .בהלנ ימואל חורב םיבותכ םידחא םירוט

 ןיאש | יפדלעדףאו = .. ,"וציקי  וניתמ, רשא תעה ונל םג עינתש ,הוקנ הבה
 םימעפלו ,הבושתב םירהרהמה תא דוחיבו ,תובושתה ילעב תא רתויב בבוח יכנא
 ידי אצי רבכש בשוחו הבושתב רהרהממ ,ועשרב רמועה  ,רומג עשר יל בטומ
 השעת תמאב 'םירבח לארשי לכ, תרבח רשא ,םויל יכנא הכחמ תאז לכב - ותבוח
 תא תוארלו תחא הנשב ןקרזהל יתייה ץפח  ,הנקזה המיענ הניאש המכו  ,הבושת
 ךכילכש | ,איהה הרבחה המצע תא הניקתה המבו ךיא :האבה הנשה לש ח"הודה
 ...בוטו הפי ךכדלכ םש הל שיו יתודליב התוא יתדבכ

 .הארג -- היחנשכ

 טד
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 .םישעמו תוגשהחהמ

 ו 0. ת₪- :-ּ 0...

 דוקש | ,ירוהיה ול בישה ,םירבדב דאמ ול קיצה רשאכ ,תחא םעפ ,וילא תואנ
 השעי אל ,ןושארה חרוקמב תוילוטקה תא ויניעב האריו ריעה ימורב ומצעב היהיש
 ,אריש ינפמ ,וז ותבשחמ לע וריבע 5 ירצונה לדתשהש המכו :םינפ םושב הזה רבדכ

 בושי ,המש םישענש *םיפיה,  םישעמה לכ תא ויניעב האריו מורב ותויהב אמש | -
 אלש ןמז לכ :תחאב ידוהיה .ודיב רבדה הלע אל ,לדתשהש המכ -- ,ותבשחממ
 "שאיתה, ,ול לוכי אלש *ילוטקה, תוארכו .ותד תא ףילחי אל ימור, תא ומצעב רק
 .הזה ןינעה לע המואמ ומע רבד אל בושו ותרמהמ

 . םשמ בש רבכו ימורל עסנ ידוהיה ודידיש  ,ירצונה רחופהל ול עדונ םימיל
 המש השענה לכ תא חארו ,ובלב בשח ,ימורב היה קר םא ובל גפ ,תאזכ ועמשב
 שונפל אלש ,ידוהיה ןמ קחרתהל לדתשהו .ותד תא רימי אל יאדו ,ןושארה ורוקמב
 חמו .דחא קדנופל הרקמ יפ לע ומע ןמדונ תחא םעפ ,וינפב טיבהל שוב יכ ,ותוא
 ...םתד תא לבק המשו ימורב היה יכ ,ידוהיה ןמ עומשל םמותשה דואמ

 אלו ימורב תייה - ןוהמתב ותוא לאש -- ןכתיה, ,וינזא עמשמל ןימאה אלו
 -חורו, ,ךיניעב ןח ואצמ הישודק לכו ימור םא יכ תאז ןיא -- ? ךתבשהממ תרזח

 .. .'ךילע לעפ ,המש ףחרמה "שדקה |

 , םכתביבסב ,הפ םכמע יתויהב אלא --ידוהיה בישה - תצקמב אל ףא-
 םישעגה םישעמה לכל ,ללכבו  ,םכתנמואל ,םכתדובעל ,םכייח ירדסל יתננובתהו

 םתא יכ  ,םימייקו םייח םתא *ימור, 4 תוכזב יכ ,תאז ןיא : יבלב יתרמא ,םכלצא
 יתאב רשאכו .םכילע ינגמו ילצמ ימור קרו  ,תוכז לכ םכל ןיאש יאדוב םכמצעב
 ...םכלש םישדקה שדוקב ,המש םישענש םישעמה לכל יתננובתהו יתלכתסהו *ימור,ל
 הז םתכפהנ אלו םימייקו םייח ןיידע םתא תאז לכב םאו ,םכמ םיעורג .דוע םנחש
 םייקמו הוהמה רתפנ חכ הזיא שיש תאז ןיא - םכל יוארכ  ,הרומעו םורסכ רבכ
 . ..םכתנומא תא יתלבק הזה רתסנה חכה ליבשבו .םכתא

 תוללובתההו :הזה ללכה יפ לע קר ןכדסג םה ,םיללובתמ וישכע וגיניב םנשי םאו
 .. .הנממ קחרתמ הבשחמ לעב ,שפנ לעב ףומףוס ,ךכ לכ הנכוסמ הניא איחה

 "תינחור תוללובתה איה וז ,בתכבש תוללובתה ,קוחרמ תוללובתה ןכ ןיאש המ
 לכה ,םיתפרצה לצא ודיד ןודנבו ,םלועה תומוא לצא ,םלצא ירה קוחרמ ,תילַאיריא

 אוה ללובתמו .בלה תא ךשומ ךכ לכ  ,ןקותמ ךכדלכ  ,בוט ךכדלכ | ,הפי  ךכדלכ

 ילוא רתוי ,יתפרצה חורה םע ,םיתפרצ םע הנטקה איסאבשו אקירפאבש ידוהיה

 תילאידיאה ,תינחורה ,איקה איצילימיסאה תאו ...אפוג תפרצבש יתפרצה ידוהיה רשאמ
 .םדקה ץראב רשא הירפסדיתבב .התע דוע תעטל הפיסומו ,'לארשי לכ הרבח, העטנ

 םא ,אמתסמו ,וניאר רבכ םחמ טעמה -יחלאכ תועיטנ ואיביש תוריפה םה המ
 .תוארל הכזנ דוע ,היחנ
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 וינכש ןיב ללובתמ טושפ םדא : דאמ הטושפו תיארנו הנבומ איה תישעמ תוללובתה

 תוללובתה איה וז ,תינחור רתויו הקד רתוי ,תיתורפס תוללובתהו ;םיער םאו םיבומ םא

 ,תערבו הלכשהב ונממ םילפונש ,וילא םיבורקה וינכש תא אל ללובתמ םדא . בתכבש
 עמשש ,םימי המכ ךלהמ ונממ קוחרה | ,ול "עודי יתלבה, תא אוה ללובתמ לבא
 ' ימכח תאו וירפוס תאו ותוא ריקומו דבכמו וירפפ תא ארק ,הברה ויתודא לע

 .ותורפסו ותפש לא ,וייח ירדס לא ,ומצעב וילא הדחוימ היטפמיס שיגרמו

 , ץראה-ימע  ,םיסנה םייברעה תא םיללובתמ סנַאיללאה ידימלת ןיא ,רומאכ

 ,בתכב קר םתוא םה םיערויש יפדלע"ףא ,םיקוחרה םיתפרצה תא םה םיללובתמ לבא
 הלכשהה תחימצ תישארב ,דחא רוד ינפל ,ונלצא ויהש ומכ  ,םתורפס יפ לע

 'אר אלש יפדלע"ףא  ,םהיתועדב ,םירומג םיללובתמו ,םיזנכשא םיללובתמ  ,תינילרבה
 הביבח התיה ךכ-לכש תיזנכשאה תורפסה ידי לע וללובתה המה .., ,םהימימ יזנכשא

 -ץראב . .,וליפאו אקירימאב םיסור םיללובתמ ,ונימיב ,ושכע םנשיש ומכו ,., ,םהילע

 ,תיסורה תורפסהב קר - םתמשנ תא םיסנרפמו "חורב, םייחה הלא ,לארשי

 תאו לכב הלודנ  ,עגרה הזב דימו ףכית תקזמ הניא םא ,איהה תוללובתהה
 ,הלחמה תרשכה :םשב האופרב עודיה בצמה אוה הו ;הנממ תפקשנה הגכפה
 ופוג לבא ,ןיידע וב ורכנ אל םיקהבומ הלחמ ינמס לכ | ,ונייח  ,הלוח וניא םדאה
 רשפא העשו העש לכבו ,הדחוימ הלחמל וא ,הלחמ לכל אוה לולעו דואמ ףפורתה

 ,הלחיש ול
 רבכ .םה םילולע לבא ,ץראה ימע תא וללובתה אל ןידע הלאה םישנאה

 .ללובתהל םפוס ,רקשאש יאולהו ,ללובתהל

 ילוא השק ,בתכבש תוללובתה ונייה ,איחה תוללובתהה ,ינא יל הזחא רשאכו

 .הכומסה "הביבסב, תוללובתהה ,תישעמה תוללובתהה ,הסגה ,הטושפה תוללובתההמ

 וזו תרקבל הנותנ ,הכומסה הביבסה לש תוללובתהה ,תישעמה תוללובתההש ינפמ

 , םוי םוי הביבסב ונינכש תא  ונא םיאור ,תרקבל הנותנ .הניא - הקוחרה בתכבש
 .איצזילאידיא אלבו סוכרפ אלב ,לחכ אלב ,יתמאה םעבצב ,םהש וטכ םתוא ונא םיאור

 .. .רועכב ,תולונב ,תוסנב ,תוקוחר אל םימעפלו ,םימעפל ,"איהש ומכ - אלא
 .לכש לעב ,שפנ לעבו ;תוללובתהל ללכ לגוסמ וניא הזכ בצמ הנה ,תמאה דצ לעו

 --ללובתי רשא שי םאו ..,וינכש תא ללובתהל לוכי וניא ,תובשחמה 0 ,הורה שיא

 ,'איצצקוב, לש רמומה ותוא לש החכוהה יפ לע אלא הז ןיא
 -!זירפמ דחא רמומ רבד לע "איצצקוב, לש הפיה רופסה תא םתא םירכוז

 ויהו ודחי .ורחסו וירפב ורגש ,ילוטק ינשהו ידוהי דחאה ,םירחוס ינשב הששעמ

 להבה תא תוארל ירצונהל היה השקו .םיבר םימימ םיריכמו הזל הז םיבוט םיבחוא

 אלו וינפ תא בישה זלה .ותד תא רימיש ,םירברב .דימת ותוא .התפמ חיהו ותודהיב
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 .םישעמו תובשהמ

 ו

 םה אל .תמא : םיעמשנ םניא םהירבד לבא ... םינושה תוכלממה יריצו םירטסינימה

 יכו = .תוינויצילימיסאה םהיתופיאש תא םהל חולסל לכונ אל לכא .רבדב םימשא

 רמ לדתשמ אושל .קפס לכ ןיא ,התע דע ויח תוחפה לכל ,ןנשי הלאכ תופיאש "
 הביבסב קר  תריוצמ ו ותעד יפלש ינפמ ,תקרצ תא חיכוהל טילש

 תפשש ןויכמו , הפשה איה תוללובתה לש ישארה םרוגה ,תישחומ  ,תיטרקנוק
 הפשה קר ,הביבסה תפש ,הנידמה תפש הניא הרבחה לש רפסה תיבב םידומלה

 ימ םע יכ . "ללכ ונל הקיזמ הניאש אצמנ ,הביבסב הטילש לכ הל ןיאש ,תיצנרפה

 ץראב םניאש -- םיתפרצה םע וא + םנושל תא םיעמוש םניאש 6 םע + וברעתי

 . לארשי-ץראב םירמואש ומכ ,ךכ לכ אל לבא ,ךכ ,אוה ךכ ...1 חרזמה

 ידימלת ,םהש ינפמ םירד םה םתנוכשבש יפ לע ףא וללובתי אל םיברעה תא

 יפ"לע"ףא וללובתי םיתפרצה תאו ,םהמ ההובג רתוי ארוטלוק ילעב םנה ,סנאיללַאה
 . תואפרפ ק'ת ךלהמ םה םיקוחרש

 - + דציכ אה

 תראבמ לבא ,הסג טעמ רשפאו ,הטושפ הטודקנא םכל רפסל ,יביבח ,ינושרה
 . ןינעה תא

 , בוקרחב האופרה רימלת ןיידע יתייהש תעב ,םינש המכו המכ ינפל ינרוכז

 תשנרמ איה יכ ,הננואתהו ל תלבק תעשב אקינילקהל תחא הריעצ השא הסנכנ
 רשאבו ...'הל בוט אל, ללכבו ,דועו בלה חתפמ תחת באכ תשנרמו שטנ-תוליחב

 , התלחמ תודוא לע םירבדב המע םידימלתה וסנכנ ,תינטפטפו הפיו הריעצ התיה

 םינש יתשכ הזו 6המגזאג) 'תילייח, איה יכ ,הייח ימי תודלות תא ךכ ןיב םהל הרפסו

 , איהה תעה לכ ותוא התאר אלו ,הקוחר הנידמל חלשנו אבצל חקלנ הלעב רשא

 הב אצמ רסיפורפה הרקב רשאכו ,המודכו ריעב תרשל האבו רפכה תא הבזעו

 .תרבועמ איהש טושפ ,ירמנל תרחא הלחמ

 אלה +! הזה רבדכ רשפא ,םיעמושה דחא התוא לאש ,יתרמ ,הז הככיאו -

 ...רשא םינש יתש הזש תדנה

 רימת םיאב ונחנא : םולכ ךכב ןיא ,וירבד תא איה הקיספה ,םולכ ךכב ןיא -

 ... םיבתכמ ונחנא םיפילחמ ושדחב שדח ידמ טעמכ ,ומע םיביתכב

 לכוא אלש ,ןבומ ,םיבתכמ ידי לע בתכב איהה *הרוחבה, הרבעתנ ,תמאב םא

 ...בתכבש הומ 'קד, רתוי דוע *ןוירה, רבד לע ונל תרפסמ אלח אירוטסיהה . בורעל

 לודג רתוי רוע םוקמו תישונאה אירוטפיההב לודג 6 ספות ,עודיכ ,הזה ןוירההו

 בתכב רבעתהל ,דואמ השק ןפוא לכו ,רשפא יא םא לבא .: ונלש אי-הטסיההב

 , בתכה ידי לעו בתכב ללובתהל לקנו רשפא ,בתכזו ידי לעו

 , תינחור ,תיתורפס תוללובתהו תישעמ תוללובתה 6 ינימ ינש םגא* יב
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 ! םשב ים  איצוהל סכתתה דחא םורע יזנכשאו . לודג רוסב הקיזחמ האיצממש

 ,םיקרמ שמח ריחמב תרכמנ ,'הישרפל  ,הירבאל | ,תיחתנל  ,ןיליפיצ לש הנוכמח,
 : החילצה איהה הטושפה האצמההו ,רופה תא ולני אלש ,'םיתמא סיזנכשאל, קר
 םה םיברש ינפמ אל בו רפסמב רכמנ רפסה ,בומ קסע השע ם'ומח

 יכנא  עדויו ;  דופה תא תערל םיצפוק םיברש ינפמ אלא ,"םיתמאה "םיזנכשאה,

 - ארוקה יביבח  ,ךומכ ינומכ | ,םיתמא םיזנכשא ,  הכורעתה תא םירקבמה ןמ םיכח

 תעדל יםינלעב, ויה םה םנ . הזה ם"ומה רצואל "םהיקרמ, תא וסינכה םה םנש

 ... דוסה תא
 ,הרבחבו תונמואב ,תורפסב ,םייחב ,תרב ,הנומאב ,לורנ ןינע אוה--דוסה

 -,הרואכל דאמ םיבושח ,םיניגע המכו המכמ ףיעצה תא וריסה ,דוסח תא ולנ

 . םכרעב הברה ודיספי דימו

 הלהת הטעמ -- הדסוהל ןושארה םוימ . םירבח לארשי לכ תרבח ,לשמל הנה

 . םיניעה לכ תאו תובבלה לכ תא הילא הכשמו הילע םישורפ ויה  דובכ יננעו

 ריעב יכ | יל ורפס ,ירוענ ימיב ,ינרוכז . הילא ונמע ינב ושינרה דובפה תארי ןיעמ

 יל היה ביש םויו ,לארשי לכ תרבחל רבח אוהש ליכשמ רחא רישע אצמנ הבורקה

 . לארשיב לודנו רש יתיאר וליאכ הוה ןודאה ינפ תא תוארל יתיכזשכ הוה םויה
 לש רבחהל דובכה שגר השינרה ונלש הלהקה לכ טעמכ אלא ,דבלב יכנא אלו

 . "םירבח לארשי לכ תרבח,

 , הברח ריגמו רבדמ תמאב הוה םשה + הוש היה המכ דבלב הוה םשה

 לש הנורטפל התוא ובשחו ,איהה הרבחה תא ובשחתה םיביואו םיבהוא . . , הברה

 חתוא םיבשוחו םינש תקיוחב המש תא התע רוע םיריכזמ  וניאנוש , לארשי

 הכרעו "איהה הלשממה, תא בשיה םיערוי םידּוהיה ונחנא . הלשממ ךותב הלשממל
 | ... ונימיב התע

 ונלצא התיה אל םלועמש יל המורמכו .הככ ונבשח ונהנא םג םינפל לבא

 ישאר לש תלקלוקמה הנהנהה התוא לכ אובתש היה ךירצו .וזכ תירילופופ הרבח
 הניא הרבחה יכ ,דוסה הלגנ טאל ,ףאל .., התומד תא טיעמהל ידכב היניהנמו הרבחה

 םרוה ...תלעומ איהשמ הקיזמ רתוי איח רשא שי יכו ,לארשי לש הנורטש ללכ
 דושחל ולחהש דע ,ךכ יריל רברה עינחו ררי ,דרי הלש סרוקהו ףיעצה לפנ ,ךסמה
 םיררצה לכמ ,רקיעהו ,םיפי יתלב םישעמ המכו המכב לארשי לש *הנורטפ, תא

 . תוללובתהל ךרד הנפמ איה הנוכבש ,תינויצילימיסא הרבח איהש עבצאב הילע םיארמ

 םיעדוי .היתוחכ תפיפא תא ,הנויפר תא ,התשלוח תא הל חולסל םילוכי דוע ונחנאו

 התע דוע יארוב .זכבו ליחב קר שיא רבע חורב אלש הלאכ םימי זעינהש ,ונחנא

 תותלד תא םיקפוד ,םימודק ןורכז יפ לע הרבהה ישאר ,אבת אלש הרצ לכ לע



 .םישעמו תוכשהחהמ

 לש ,וגורכז םירושק םהמ המכב . םריאשהל אוה סח םלכ לע--.םינוש תיב ילכ דועו
 ריחמה תא וטיעמי ,אצמי םאו + םינוק אצמי םאה םרכמל רמאי םאו ; החפשמ ייה
 , וז העיסנמ םיבר וענמנ הלא לכ ליבשבו ;םינומ תרשע

 . לזרבה תלפמ תפוקתב--המוצע תובהלתהב ררושמה ארוק-התע ןכ ןיאש המ
 , וילטלשמ רורצ תא ותא ליבוהל לוכי דחא לכ ,רקיעהו .הברה לקוה ךרדה לוטלט
 . ןמוזמו ןכומ תיבה-לעב המש אוה אבו , לארשי ץראל רשי לזרבה תלסמב םסימעמ

 . תחמשמ הביטקפסרפ ,וארתש ומכ
 ,דלונה תא האר אלו ,איבנ ללכ היה אל ,םימתה ררושמה ,ןנד ררושמה ,יובא

 לוטלמ .תולגה תוצופת לכב תורבוע לזרבה תולסמ ,הלולס רבכ ,םנמא ,הלסמה
 תלסמו ... הלואנה תא םיבכעמ התע דוע םינטק םיכפ לבא ,לקוהש יאדוב ךרדה
 ... וצבקל רשאמ ,ונמע תא רזפל רתוי דוע הליעוה ,יל ,המודמכ , לזרבה

 ינורכזב הלע םישרחה העיסנה יעצמא תא "תויריואה תוכורעתב, יתוארבו
 םיעצמאהב ונחנא שמתשנ ךיא : הזה ןויערה ינבזע אל תעה לכו .רישה ותוא
 - ? םיונה ןיב ונירוזפל רתוי דוע ילוא וא וניתוילג ץובקל וליעוי םה + הלאה םישדחה
 הפש עבקיו - םידוהימ היונפ  ןידעש תיוזךרק ול  רותיו ריואב ףחרי ידוהי שיא
 -םימש יבכוכו ץראה רפעל לארשי ינב ולשמנ יכ ... "הסנרפ ול השעיו, ותבישי
 לדנס לכל סמרמ : ועמשמכ וטושפ ,ץראה רפעכ ,םלועה תומואל סחיב -ץראה רפעכ
 רודל םילוכי םניא םימשה יבכוכ המ : והערל שיא םסוחיב-םימשה יבכוככו ...סנ

 םיבהוא ...לארשי ינב םג ךכ ,ורבחמ ןוגה קחרמב דחאו דחא לכ אלא ,תחא הבסמב
 יניע תא םהילע וכשמי הלילח ןפ ,תידוהי הביבסמ קחרתהל םתוא םיאישמ םיביואו
 ,רובצבו ומצע ינפב דחא לכ ,תורבח ןהו םידיחי ןה ,ךכיפל .םתסנרפ וחפקיו םינכשה
 תא תורזפמ איצארגימיאה רורסל תומלש תורבחו .םיוגה ןיב ונציפהל םילדתשמ
 םירורפ ררופתמו דרפתמו רזפתמ לארשי םעו . דועו איליזרבב ,ןוטסוולנב לארשי
 . לבח יוצק לכב םירורפ

 הזחמב תוארל הכורעתה רככ לע יתדמעש העשב יבלב ולע הלאה תוכשחמה
 אתכלה קר ,העש יפל םה הלא לכש יפ-לע"ףא . 'םינלפונומ,הו "םילדגמ,ה תפועת
 לש העיסנ ,םיעוצעצ תניחכמ ןיידע אצי אל ןינעה ותוא לכ התע תעל , אחישמל

 ,ינא יל הסודמכו ,לארשי ץרא בושי לש העיסנל ךרדה בר דועו ,תועש וזיאל קונית
 היהי םא , ירוטלוקה סרגנוקלו ,לוחבה תליסמב עסא דוע אבה  סרגנוקה לעש
 תינאב עסא  דוע - תויהל ךירצ ךכ ,לכשה ןמו ,רשויה ןמו ןידה ןמו --,םילשוריב
 תווקתה ינפמ ךכדלכ הניא איהה השדחה האצמההל להקה בל תמושתו . רוטיקה
 דצמ דוס : לופכ דוס ,דוסה ינפמ ומכ ,אצתש תלעותה ינפמ אל םגו ,הזמ תופקשנה
 ,הסצעב הגוכמה ינפמו-תודוק אלמ אוהש ,ריואה -- הנוכמה תלעופ הבש הריפסה
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 תילע לש תולעפתה תאז התיה אל יכ ,ןיבהו ריכה דימ -- ןומחה תעורתו םיפסאנה
 תולעפתה אקוד אלא ,הי הזחמל תלעפתמה ,תלכשמה שפנה תוממורתה לש ,המשנ

 ונלרוה ךכ לכ = .המחלמ תעורת -- העורתהו ,קזח יפורנא חכ לש הלפש תימהב
 וליפא התלע אל תרחא הבשחמ לכש דע ,המחלמ ןויערב םולשה תופסא תפזקתב

 םינלפונומה הארמלו םלוע לש ומורב םיאשנתמה "םינהנומה, םילדנמה הארמל ונבלב

 ; המהלמ תובשחמ תלחז ,םהיפנכב םישקשקמו ריואב םיפחרמו םיטשה 8

 'םינחנומ,ב "םיגהנומ, ריואב וחננתי ךיא ,תואבה תומחלמב םתלועפ היהת המו ךיא

 תוידפרוטו םיחפ וריטמי לגר תואמ שלש לש הבוגמ ךיאו "םינלפוד,ב "םינלפוד,ו

 תוצצפ חתותה ילכמ בישהל 'ביואה, םכחתי ךיאו ,תומש הב ושעיו ביואה הנחמ לע

 'םינויליפפ,ה דחאבו .תואושמל הצרא 7 'םינהנומה, תא עקבל  ,םירודכו

 חרופ "ןיליפיצ, : הלאכ "םיעוצעצ, וארה רבכ טרופקנרפב רשא 'תיריואה הכורעתב,

 וירודכ תא וב ךילשהל ךוראה וראוצ תא טישומ 'םירודכ ךילשמ, הטמלמו ,ריואב

 םגה םהה םימיב םיזנכשא םתס - םיתמא יתלבו םיתמאה םיזנכשאה , , ,ותוא עקבלו

 לעב וניה ,הז םגו הז יכ ,םתמחנ תאז קר יהתו ;הזה הזחמל וחנאתה - םיתמא

 הרטמל עלקיש ,העונתל חונו הזכ קיודמ חתות איצמהש ,ינחתותחו 'חרופה לדנמה,
 ,תרלומה ץרא ינב םנה ,'פורק,ו ןיליפיצ, ,םהינש -- איטחי אלו תדנדנתמו תענענתמ

 היתומחלמב זנכשא תחלצהו ,רחא םעל םהיתודוס תא ורסמי אלו ,הל םינמאנ םינב

 לכב טילש ,המהלמ לש ,הזה ןויערה היה ךכ לכו  ....תיאדוו ההוטב - תודיתעה
 דע םולש ףדור ינאו ,ללכ יזנכשא ינניאש יל ונימאת אלה - ינא םג יכ דע ,ןומהה
 ...'םירה; סרא, דע לארשי ץראמו ,אינולקו אווקפמ דע אסידואמ | ,אתירתב אלובז
 פנ -- ,ידועמ יתמחלנ אל "יתועדב המחלמ,, תלוזו ,ירוענמ יתייה אל תומחלמ שיאו

 .הלאה תובשחמה םרזב יתפהסנ ינא

 ליעות שאה ,וז האצמהב ונחנא שמתשנ ךיא : יחמב הרקנ תחא הבשחמ דועו

 - !תוילג רוזפל וא ץובקל
 , התלעותו לזרבה תלסמ רבד לע 'םע ריש, יתעמש יתודלי ימיב = ,ינרוכז

 ,איהה האצמההמ דאמ לעפתה ,ונחנא ונגשומב | ינויצ היה אל יאדובש ,ררושמה

 ונכת ,הזה ןוטזפה תא תוטרפב רכוז ינא  .'בושיה תרשכה,ל הברה ליעות רשא

 ךררה לוטלט היה השק ,לארשי ץראל העיסנה התיה השק התע דע : ךכ היה םנמא
 . םהב לגרוה ךכ לנש 0 טמו ויצפה ריאשהל ידוהי שיאל היה השק רתדי דועו

 ורונמ ,תוטמ ,תותסכ ,םירכ

 , תורדק ,ספלא ,תבחמ ,םיפמ
 ,תופכ ,םידוד ,תוגלזמ ,תורעק

 תופס ,םיזגרא ,תונחלוש ,םילספס
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 .םישעמו תובשחהחמ

 אלא  ,תויהל היה ךירצ ךכ לכשה יפ לעו ,טשפתהל לכות וזכ הטיש יכ  ,ונימאח
 אלא ,תויחישמה אקוד ואלו .. .דוסהו ןוימרה אלא ,םלועב מלוש "לכשה, אלש
 רובכל התכו איה םנש ,תוריסחה םנ עורי נשומבו ,תורחא תועונת המכו המכ
 .דוסה תבהאב ןכ םנ הרוקמ ,הנורחאה הפוקתב ונתורפסב

 אקוד אלא ,ןומהה תא והד תושביה ויתוכלה םע דומלתה אל ,םעפה דוע
 ,םתוא החד 'תודהיה רוריב, ,הרותכש רואמה

 דומלל תוינשמ קרפ ,ןיבהל היה ךירצ תולפתה רורס תא :םכמצעב ועינה
 ץראה םע ןיא ,ץורית אוצמל היה ךירצ תופסותה תישוקל וליפאו ,ריבסהל ארמנ ףד
 שרופמו רורב היה לכה .ןיבהלו דומלל היה ךירצ ...אמח ארי רוב ןיאו 4 ,דיסח
 .תודופל ללכ םוקמ ראשנ אל ,ראובמו

 אבא רבד לע םיזמרבו תורופב שורדל םעפה דוע וליחתהש הלאכ ואבו
 ומכו .םהירחא ןומהה ךשמנש אלפ לכ ןיאו .. .העסשהו תורונצו תוריפסו אמיאו
 םיראבמו םימכח יריטלת םיאב רבכ ושכעו . . ,םתוא ןיבה אלש ינפמ - אקוד ,םינפל
 .עוריכ ,לכשה תא אוצמל לקנ השעמה ירחא יכ . . .תודיסהבש לכשה תא

 ירחא תודיסהה לש לכשה תא םישקבמה ,הלא תרובחבש לודנה ,ןילטייצ רמו
 ללוכ ,םיקלח השלשב יעדמ רפס, ,תורפסה ילעב םיטסרפמש יפכ ,בתוכ ,השעמה
 קוקו .יריפ היהל ץיעימ  יתייה אלש םשכו  ,"הימרזו היתוטישל תודיסחה תא ףיקמו
 ,הוה רפסה תא בותכל ןילטייצ רמל םנ ץעימ יתייה אל ךכ ,ינופצה ריצה תא תולנל
 םיגוח לע תודיסחה הבבחתנ םא יכ ,תודיפהל איבי אל הבורמ תלעותש יל המורמכ
 םדא ינב םיבהוא ,דופה-הטעמב איה הפטועמש ינפמ אלא תאז ןיא ירה ,םיעודי
 - וירחא םיררגנו ,וירחא םיכשמנו ןח אלמ 'רבד הזיא, אצמנ ףיעצה תחתש ,בושחל
 םג ילוא ,עדוי ימו .ואצמי המ עדוי ימ ,ףיעצה תא וריסי יכו .םתויזטנפב םהל חנה
 לכתסהל וקיפפה םרטו ונתאמ םה םיקוחר רשאמ קר ,ונלצא םיבושח ךכ לכ םימשה
 - םימש תוכלמב .ןיליפיצ, וא "טיאר, הזיא השעיש ןושארה דעצהו ,יעבדכ םהב
 ,םימלשו םיארי ,אוה אוש דחפ התע תעל ,םנמא ,הזה דחפה .אפיסד אתלחתא היהי
 ומיש וא ודובכמ וערני הלילח אמש אוה ךירב אשדוקד אמלשל רימת םינאודה
 .וז תולכתסהמ םיקוחר ןיידע הארנכ ,םדא ינב .החונמב ןושיל םילוכי ,קזיה הזיא ול
 םידירומ אלא ,ולכיהב 'ה תא שקבל המימשה םהיניע ואשי אל 'םינרדומה םירשנה,
 אל םהיתואצמהב ושמתשיו ,םינוילימ ,חויר ,הערמ ,לכוא שקבל ,הטמל אקוד ןתוא
 ,הבושחו הלודנ תחא האצמה ןיידע התיה אלו .הוירו קפע םשל אלא תולכתסה םשל
 הלחתמש .תואצטהה לכבש הבושחהו ,ילוא ,הלודנה ,ריואב הפועתה לש וז ומכ
 תא הארש ימו ,ןילוחרלוח לש תורו תונוכב הללחתנו המשגתנ ךכ לכ התריצי
 תילעפתה לש גובתהש ימו ,םהיניהנמ םע 'םינהנומה, תא ,ריואב םיחרו+. : םילדנמה
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 וריחמ םכל ןתא סא  ,וידהי ימורדהו ינופצה :ויריצ ינש םע ןיראה רודכ לכ תא
 .. .ונלש "תויתורפסה תורבחה לש תוינמה, תא וליפא

 תבז ץראב ליגרו קנופמ טעמ יננה ןש- -בכוח,ו ינויצ רותבש ,ינא קר אלו
 ,עודיכ ,רשא ,ונלש םייצראה וליפא אלא ,הב לכ רסחי אל רשא ץיראב ,שבדו בלח
 יחיחצו היצ תומדשו לוח תומדאו ,רבדב םידיפקמ םניאו  ,םילודנ .םיסינמסא סניא
 עיצהו דקתשא "יריפ טנאנטייל, הזיא םהילא אב וליאו ,םהל הרוחס ןכ םנ - עלס
 םימש םישיערמ ויהו תוחותפ תועורזב ותוא םילבקמ ויה ,'ינופצה ריצה, תא םהל
 םירידאה ףקותו ,השדחה הירוטירימה חבשו הריתעה הימונטואה רבד לע ץראו
 4ב םה םנש ינפמ | .ומיכסי אל םה םג ושכע .. םרשע ברו ,םתרזע םהל וחיטבהש
 , םלענה תא ,םומכה תא בוהאל םדא ינב ךרדמו םיטושפ "םדוירשב,  ,ונומכ סדא
 .דוסה תא

 , תונורחאה םינשב ונתורפסב התוא ריכוהל םיברמ ךכ לכש  ,תויחישמה
 , הדילה דוסב ,דוסב ,עודיכ ,הליחתה .היתודוס ללגב  דוחיב תוירבה ןיב הטשפתנ
 הל ודמע  ,היתונורתיו היתולעמ אל ,הלא היתודוסו .., ,דוסב הרמגנו ,דוסב הכשמנ
 םתרות :ידמל החותפ ,ידמל תיארנ ,ידמל היולג התיה תודהיה תד .םלועב הטשפתהש
 ,תושרופמ ויה תווצמה .םיזמר אלבו תודופ אלב ,רומנ רורבב האטבתנ לארשי לש
 לש ויהשמ אקיטילופ לש תוריזנ רתוי ויהש ,תוריזג ה"י אל ,טרופמו רורב היה לכה
 תא וחד םיניסהו םירדגה אל ,םישעמהו תווצמה אל ,ןמוקמבו ןתעב ויה יאדובו ,תד
 אלא ,םירפוסה ןמ המכ ונל חיכוהל םיצפחש ומכ  ,תודהיה תלבקמ םתעב םימעה
 זא התיה תודהיה ;םתוא החד ,ועמשמכ וטושפ רוא מ ,תודהיבש רואמה אקוד
 ; ןבומו הלגנ ,הארנ היה לכה ,הב התיה אל הכשח תיוז ןרק לכ ,רתויב "הראומ,
 רבד לע םילשמבו תונוימדב ,םיזמרבו תודוסב רבדל ליחתהו דחאה אבש ןויכמו
 ינפמ - אקוד ,ךשמנ .וירחא ןומהה ךשמנ ,המודכו םימשבש באהו םימש תוכלמ
 .. .םתוא ןיבה אלש ינפמ ,םירורב ויה אל וירבדש

 קרש ,וארתו וננובתה ,םכידיב אירוטסיהה רפס תא וחק .םלועל אוה ןכו
 םיבישקמ םידימלת "רשיה לכשה, ילעב ,'םילולצה תוחמה, ואצמ דאמ תוקוחר םיתעל
 דימ ואצמ דוסה ילעב רשא תחת ,םרפסמב ויה םיטעמ קר - ואצמ םאו ; םהיתועדל
 וירחא ךשמ ירה םיזמרבו תודופסב הברהש ימ לכו ,םהירחא וכשמנש םידימלת ןומה
 "תוחומ ילעב, םיאב ,השענ רבכ השעמה רשאכ ,ןכ ירחא קרו  .רתויב ןומהה תא
 סא ,ןבומכו :רבדב לכש הזיא היה וליאכ ,העונתבש "לכשה, תא אצמל םילדחשמו
 ...לכשה תא אצמל לקנ יהשעמה ירחא, יכ ,םיאצומ -- םישקבמ

 ילכשה ילעב, ומש אל | ,"תויחישמה, תחימצ תישארב ,זאש ,יכנא ןימאמו
 אל םנש ינפמ ,הזה רברל ללכ םבל תא ,תמאב םילולצהו םילודגה תוחמה ,ונבש
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 ו

 .ינופצה ריצה תא םנ ולנ רבכ ,ןכבו

 ,תוופה לכל ,ותלודגמ דריו ותובישחו וכרעמ קלח תחא םעפב דיספה םלועהו

 .תולעמ רשע

 , בוטה סשו, ,'אוה רח אעראד אנדם, יכ ,ונעדי | ,םינפל םנ ,יכה ואלב םנ

 תונפ רבד % ,םידדוב םייא רבד לע דימת ונטלח םולח לבא ,'ונניא ונחנא רשאב

 תורתסנה תונפב ,המשו ;שונא לת םהב הכרד אלו םתוא התאר אל ןיעש ,תורתפנ
 םהל רצש הלא לכלו םיפוחסו םייוודל ,םיאכדנו םיחנאגל םוקמ שי  ןיידע ,הלאה

 .בושיה תומוקמב םוקמה

 ,"םלועה חלמ, םנה םה אלה ןהה תורתסנה תונפה רבד לע הלאה תומולחהו
 ! םתלב הזה רוכעה קמעל הוה המו ,םייחה תרדקב חבשו םעמ ןתונה ןילבתה

 , דגנמ םהייח תא וכילשהו םמצע .תא וריקפהש ,םירקפומ ינש םואתפ ואבו

 לטבל ...ירכב ןופצ יבחרמב םוהת ינפ לע ,חרק יררה ןיב ,גלש תוברעב עונל תכלל
 אוה דח אעראד אנדסש ,לילעב ונל חיכוהל ידכב ,וניתומולח לכ תא

 ...יאדכ ,הזה חרומהו למעה לכ היה יאדכ ,םכל המודמכ

 הלילה וא ,םיעשתה תלעמב ודמעו ינופצה ריצל קוידב ועיגה תמאב םא

 הלגתנ *המדאה ףונ,ש ,רקיעה .ללכ יל תפכיא אל ,תכש םוחת רועשכ ,טעמ ורופקה
 .ופיקה לכב ששחנו

 ונחנא םיאורו ... .הפושהו המורע ,הטושפו היולג ונינפל ץראה איה תדמועו

 ינופצה ריצמ ,הצקה לא הצקה ןמ ,םירתסגה הימומו הירופחמ םע ,איהש ומכ התוא |

 רע ףושהו יולג לכה ,הרתסנ הדוקנ ןיא ,םלענ דחא רבא ןיא ,ימורדה רוצח דע
 ,בל באכל דע ,םיניע באכל ְ

 'סרוקה, היה רבכ אל הז .ול עיגה ךכש ,ונלש ללמואה *רודכה, לע יל סהו

 הלודג החרט םמצע תא וחירטה לבתה ינתיאו ,ףיקת ךכ לכ ,ןתיא ךכ לכ דמוע ולש
 .ותקולח רבד לע ץעיתהלו ףסאתהל ירכ ,ןכופמו השק לוטלט םמצע תא ולטלטו

 ץפח אל םהמ רחא לכו ,ורשפתה אל ןידע םליטלט לכבש ,איה הקזח ארבסו
 ינומכ טשפ םדא ןכל עיצהל אנ ופנ .אכרדא ,ושכעו ; לעשה אלמכ וליפא רתול
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 יבמובמ ן וש ש - ו םינוילימ ינש ותוא םנ  ובתכ - אוה | םג ןתיש ,ויתפשב למלמ

 -!ןוילימ ותוא םג ובתכ - קלח אוה םג לוטי םוכס הזיא רפחי םאבש ,אוה םנ זמר

 ובתכ -אוה םג ןתי יאדוב-רישע ירבע ריקנב שי ויראפבש ,דחאה רכזנו -!רוע ימו

 אל אוה םג, אמתסמו ידוהי רינוילימ שי ןכדסנ ןיפריווטנאבש , ינשה רכמ : ותוא םג

 םייצראה יבוט םיריבעמ | ךכו .- : ותוא םנ ןובשחב הלעה ,רפוס--ןתיו יריזח .היהי

 . ןובשחב םתוא םיאיכמו  ,אוה רשאב רחא לכ , לארשי ירישע לכ תא םנורכזב

 הנורחאה הרושה הנחו-וק םיריבעמו *תוסנכההו תואצוהה, לש ביצקתה תא םיכרוע

 * תוסנכה ךכו ךכ ןתמועלו תואצוה ךכו ךכ : רדוסמו ךורע ביצקתה . הפי הלוע
 היה ךירצש המ, -- . תוסנכהה לא תומיאתמ תואצוהה : הפי הלוע ןובשחהש אצמנ

 , . . "היבוהל
 . . . "הירוטסיה םישוע, הלאכ תונובשח לש רמס לעו

 ,הלאה םישנאה לש םתומימת לע םא : רתוי אלפתהל המ לע עדוי 2 ןיאו
 - לורגו קיתע םע לש הירוטסיהה--"תישענ הירוטסיה,ה ךכש ,תודליל דע .העיגמה
 - , ונמע תיחתל הרתיה םתבחבו *ונירידא, לש םבל"תבדנב הזרפנה םתנומא לע וא

 םע היב קפע ןאכ ונל שיש ,דימ םיאור ונא .תוטש ...יריל דע .העינמ איהש ,הנומא

 לבה-תהטבה לכב םינימאמ | ,םינימאמ ינב  םינימאמ ,יעבדכ םידוהי , םייתמא םידוהי

 תושעל, ידכו ומצע רובדה םשל רבדל םיבהואה םידוהיו ,םפרופמ רישע הויא לש

 ו ועקפתיו וערי .הימאטיפוסימ תא בישוהל םירמוא ונאש ,םייוגה אנ ועדי "שער

 ופנכתי םא .קיתרנל םה םיקוקז ונלש םייצראה םנש ,יביבח ,םכל רמוא תמאבו

 היצארנימאה רודסב וקפעי ,רמולכ ,תושעל וליחתהש המ יאשהב ושעיו םקיתרנל שעמ
 פוש ול ןיא ןבומכש ,הזח השעמב | וחילציו רבד הויא ונישיש רשפא ,ןוטסיוולאנל
 הז םקיתרנמ ואצי םא לבא . המלש העונתב ךרוצ ול ןיאו "םידוהיה"תנידמ, לא סחי
 שיינוימרה = "םהינוילימ, = ,םהיתוינכת לכ םע םירהנדםרא לש הקפא לע | יועיפוי,ו
 לעו םמצע לע גורטקו תמוערתו דחא דצמ לק קוחצ וררועי ,תונושמה םהיתואמזונו

 . םולכ הלעי אל םדיבו ,ינש רצמ דחאכ םיינויצה

 ... םקיתרנב טעמ םירתתסמ ויה וליא ,אופיא ,םהל בשחנ היה הלודג *המכח,לו

 , םירבדב שעמל : וז "המכה,ל םיכירצ ,םיינויצה ,ונחנא םג אלא ,םה קר אלו

 ... יאשחב ,יאשחב םישעמב תוברהלו ,ןואשבו שערב ,תוזארפב
 ...םשפנ-תאשמ תוינויצה םע הזב םישוע ויה לודנ דסה

 אוה סנ סינכמ היה וליא ויתוירב םע אוה-ךורבד שודקה .םג השוע היה לודג דפחו

 .הלכקל ונילע השקש ,הבוט בור םינורחאה םימיב ונילע העיפשה יכ ,הקיתרנל ותמח תא
 , תוחטבה בורמ ,םירבד בורמ ,הבוט בורמ ונחנא םינומנ ,יוח

 : םיגומנ , ונחנא םינומנ



 .יש כמו תוכגשההמכ

 ו-0 |00 =

 הרימה הסנרפב ,םיערה םימיב יתלצנההש  ,יתוילצנתה לבו . ףרוחה תומיל (ועש
 ףרבחב יתוא האור התיהש דוע לכ ,התע דע .םולכ וליעוה אל  ,םיתעה"קועב
 םיחמשו ,תוטורפ לע ,םילקש לע םירבדמ םה םויה לכש , ילש םינצבקה םיינויצה
 הלועשכ םרשאל ץק ןיאו םידהא םילבור לש הבדנ נישהל םדיב הלועשכ ןוהדלעכ
 התיהו ףסכה ךרע תא הניבמ התיה - ,תימואלה ןרקהל "המלש האמ, נישהל םדיב
 .סגמא  ,וז הורפ . היתולולכ-ימיל הינודנ היתובא הל ונתנש ,הנשיה הורפב תקפתסמ
 ןיא לבא = ,היתורעש ורשנו והרקנ רכפ םידחא תומוקמבו םינש בורמ הנוונתנ רבכ
 איצוהל ןיאש ,הניבה "ילש תינולפ,הו : ישוקב הב שמתשהל רשפא רוע ,םולכ ךכב
 קפתסהל ךירצו אוה לודנ הז םוכס יכ ,השדח הורפל םי לבור תור שע וישכע
 ההעד תא התנש ,תושדחה תורושבה ירחא , וישכע םלואו . הנשיה .הורפב התע-תעל
 ךכ לכ ףסכ שיש ןויכמ : תחאפ איה , החמ תא לבלב ברה רשועה ,הללמוא .ירמנל
 שיש םוקמב ,השדח הורפל םג ףסכ גישהל ךירצו גישהל רשפא החפשמב הברה
 . תואמ וזיא דוע ואצמי םינוילימ הברה ךכ-לכ

 , בתכב קר םח וללה "תורצוא,הש ,הל רבסהו "היתפ תידוהי, םע רבדו ךל

 וזיא לש אלא .תורצואה ילעב לש הבשחמב אלו ,הבשהמב אלא בתכב אל וליפאו
 ךְל ...הורפל םירותפכ וליפא הנקת אל הלאה םינוילימה לכבשו ,םיבהלנ תוחמרילעב
 התשענ איהו החמ תא ולבלב םינוילימה) הנמאנ תיצראכ ,איה : הז רבד הל רבסהו

 . הלא ומכב תנמאמ ,(תבהלנ תיצרא
 , התומכ םיבר שי אלהו
 ינפל סנכנו הפיסאה ריצ םג ,הארנכ ,היהש ,דהא ןותע לש ורפוס : לשמל

 :שוריפ ב רמא ,(ןבומכ ,םידוהי לש תודוס ,'תודופהידוס,ב התיה הפיסאה) םינפלו
 '...ואצמי םישורדה םינוילימה ,ללכ םירבדמ ונחנא ןיא וז היצאזינולוקל םיעצמאה לע,

 הברה ךכ"לכ ןוממ שיש ,םירישע ךכדלכ "וטחנא,ש , טלכ יתעדי אל התע דעו

 המו . בר ףסכ ,לארשיל ףסכ שיש , דופה תא וגל ולני םייצראה 4. ונתחפשמב
 ! והאלמו ךסיכ בחרה ,םיחותפ תורצואה : רתויב בושחש

 + דוע וגל המו - הבושיל םינוילימ ירה , הנידמ ירה ןכב
 116ז2, ₪85 15( 60 ₪0007--

 םינקסעה ישאר םהל םיבשוי : ךכ םינוילימה-רבד תא יל ינא ראתמ ימצעל יכנאשכ
 םה םיבשוי ,םנויערדתומשנתהב םבל לכבו תמאב םיצורש ,םילועמ םידוהי ,םייצראה

 פ קוק ליו ו לש ויתונובשחו םהינפל השורפ םירהנ-סרא תפמ ,הביתכה ןחלוש לא םהל

 ןויערה תומשגתהש | ,םיאורו -- םירפסמו תורפס םילעמו םירפוסו םיבשוח ,םהידיכ

 6 ףיש כקעי ,יוה) ףיש .בקעי הנהו -+ אצמי ןיאמ ףפכהו . דאמ םוצע םוכסל הלש
 ינודנולה דלישתור -- ! חזה ןוילימה תא ובתכ- קש ןתי רבדה הילצי םאבש ,חיטבה
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 יכ | .םולכ ןיידע חיכומ וניא - .היפיפיה הריעצה תהת םיניעה"תכרו הריכבה ותב תא

 , ךכירחאו | ,ונממ .בוט היה אל אתמד ברה וליפאש ,ךייח - + ךכ השוע היה אל ימ
 הגותהה ינפל ול חיטבה :אינודנב בקעי תא טעמ תומרל ןבל הצר ,הנותהה ירחא
 :םת,ה רוחבהש ,היה רובסכו ,םידורבו םידוקנ ,םידוקעו ונחלוש לע תונוזמ ,בהז-ררה

 ,רחסמל םיסנכנש הבישיה ירוחב לככ ,'םת,ה רוחבה םלואו ;ומצע תא תונוהל השרי

 ותימומרעב םפתנ אלו קסעה תא דימ ןיבה "ארמנהרשאר, :רבד ותואל רשכומ אצמנ

 שיא, ונממ אציש ,הז ונתחמ תחנ-עבש ןבל היה המינפ ובלבש רשפא ,ונתוה לש
 ןניא  ויתונב ה"ב ,ולש "ינעה רוחבה,ב חילצה ה"ב :ללפ אלש המ -- 'םישנאב

 , ויריכמ ינפל ,ריעב חבתשה םנש רשפאו ;םנרפתהל המב ןהל שיו תוטרחתמ

 אלב אבש  ,םסינב םניע הרצ םילודנה  וינב לבא  ,וינפל 'ה הרקהש  ,"האיצמה,ב

 .האנתמ ,ראפתמ ,ןסחיתמ אוה התעו הזה ליחה לכ תא השע םהלשמו םתיבל .הטורפ

 ,בקעי תא תומרל הפנ ןבלו ;ושוכר תא ונממ תחקלו בושל ןבל תא ותיסה ךכלהו

 קר היה הזה ןינעה לכש  ,הארנ :"וילכמ אצי, אל ןכ-סנ ודיב רבדה הלע אלשכו

 התיה ילוא םאו ...,םילודגה וינב דנג ותבוח ידי תאצל ידכ ,ןיע-תיארמל | ,"םינפל,

 ,לחר לש היבא היה אוה ירהש ,ול חולפל שי ןכדםנ ,ןבל לש ודצמ הלוע וזיא
 .. ,ונלש הירוטסיהה תביבח

 , ינא בשוח ןפוא לכבו 4 ,םירהנדמרא לע תומוערח יל ןיא :רבד לש וללכ
 רבדב םיקסעתמה תא ינא דשוח . ..'ןבל לש ותואמר, אלב רבדה םייקתי םעפהש

 תואמרב לבא .. ,תודלי ידיל העיגמש תומימת ,הזרפג תומימתב ,הנושמ תוטשפב

 ,ללכ םתוא דשוח ינא ןיא תימומרעבו

 ןגבשחו-ןיד .ינא ארוק .םתוא "דושחל, אלש רשפא-יא תומימתבו תוטשפבו
 םה .הלאה םיבומה םישנאב שיש ,תודליה לע ינא םמותשמו אלפתמו םהיתופיסאמ

 הזיא לע םירבדמ היה וליאכ םינוילימ תואמ ,םינוילימ תורשע  ,םינוילימ לע םירבדמ

 דצ לכל םינוילימ םירופמ םה הברה וילע דומעל יאדכ וניאש תוחפו ןטק רבד

 לבבו רושא לש הקיתעה (היצאגריא) האקשהה תא שדחל ךירצ : הנושמ תונרזפב
 דוע ךירצ אהי = + ונתי וירבחו ףיש בקעי\ + ךכב המו - ןוילימ םינומשב הלעי רברהו
 םיריבג לש המלש המישר םהל שי ,ה*ב ואצמי הלא םג - םינוילימ תורשע המכב

 + םה המ רחא רידרילימ וא ,לשמל ,ףיש בקעי ןיכו םניב םידחא םינוילימו--,טירידא
 . "ובשחנ אלכ, שממ

 הטשפתנ לקנב ךכ-לכ םגישהל תורשפאהז םינוילימב ךרוצה רע = העידיהו

 המכ הוש ,היחתש ,ילש *תינולפ,ה יכ ,תומיענ-יא יל המרנו - םיינוגר'זה  םינותעב

 .רמפרפתנש ןויכמ ,םיינוגר'זה םינוהתעבש םירופסב ןשיה *הניארו הניאצ,ה תא הרימה

 -תרדא) הורפ--הפב עובתל שממ הליחתהו אפגיע ורוא ,םינוילימז| רבדדלע וז הרושב



 םישעמו תובכשחמ

 ואטבתנ וניתווקתש ,אוה רקיעה .הזב יתנווכ וז אל ,רתויב הוקתל םוקמ היה התעש
 יפס אל .םולכ ךכב ןיאש ,חיננ | ,נורשקו שער וררועש רע תולוק =ילוקב ךכזלכ
 הזיאמ םינורטק וזיא ינפמ אלו םייח ונא םויה אמשוקבש הפיל םידחא
 תוטייק רתויו תוקזח רתוי ,תואירב רתוי ןה וניתווקת  .וננויערמ בושנ ואוביש דצ
 .ונמע תא ןמסמ אוהו בל תמושתל יואר אלה רבדה לבא . . .הקיטילופה ימרז לכמ
 , ץיקהב ונא םימלוחו םר לוקב ונחנא םיבשוח ,םימלוחו םיבשוח ונחנאש המ לכ
 . . .םימלוח ונא ךיאו - םימלוח ונא יתמו םימלוח ונא המ ,םיעדוי לכהו

 ירבדב ןיוכמ ינא ,הלילח ,יאננל אלו .ץרא םהל שקבל םייצראה וכלה ךולה
 סישקבמ ויה אלש רשפא .בייחמ אמש ,םירנ אמש ,יביבח ,'אוה אתלמ אמש, ,חלא
 .ץר א םהל שקבל םה םיביוחמ אלה םייצרא  םיארקנ םהש ןויכמ לבא  ,ללכ
 תא ואצמו-.לארשי-ץרא תוביבסב וקדב .ואצמ אלו - םלועה-תונפ עברא לכב וקדב
 .שדוקה-יבתכמ ונל העודיה ,הקיתעה םירהניסרא תא רמולכ ,הימַאמופופומ

 הביבח םנ תצקמב איה וז ץרא ,אברדא ,םהילע תומוערת יל ןיא הוב םנו
 , םיירוטפיהה םישנאהש יפדלע"ףא .הב םירושקה םיירוטסיהה תונורכזה ינפמ ילע
 תורוא-לע ,רתויב םייתפמיס םניא ,ן בלו חר ת/,וז "הירוטירימ,ב הנושאר ועיפוהש
 םדא היה אלש ,הארנ םיבותכה ךלהממ לבא ,םולכ םיעדוי ונא ןיאש טעמכ חרת
 דבוע היה אוהו םינוש םילילא אלמ היה ותיבש ,רפוסי ויתודוא-לע  .רתויב בושח
 תחא םעפב תורז-תודובע המכו המכ דובעל לנוסמ אוהש םדאו :דחיב םלוכ תא
 ארב,ו םהרבא יבא היה אלה - *ותוחרת, לכב לבא .רתויב םייתפמיסה ןמ ונוא
 ול םילחומ ,'חרת, ומצעב אוה טא וליפא ,םהרבאכ ןב ול שיש ימ ."אבא הכזמ
 הברה שפנ-תמנע ול התיה יאדובו הז ונבמ טעמ אל חרת לבס יאדוב הברה
 עדונשכ םידשכ-רואב היהש ,שערה תא רעשמ ינא .םהרבא לש הרזומה ותנהנהמ
 .םילילאה תא רבש ,חרת"לש ריקיה-ןבה ,"על'מהרבא, יכ ,םסרופמה "לַאדנַאקפ,ה ריעב
 רפוכ הרת לש ונב !הער תוברתל אצי חרת לש ונב :םהיתועבצאב וילע וזמר לכה
 ונב :ריעה לכ םוהתו . .. לקפי ,הריי ,חלתי ..,לבחמ ,סרהמ חרת לש ונב !רקיעב
 ,בא השעי המ יכ .ובלב ובאכ תא אשנ ללמואה חרתו ...!חרת לש ונב ,חרת לש
 וכו - + רקפתנו הער תוברתל אציש ונבב ,ןוגה תיבה-לעב ,ןמאנ םילילא-רבוע ,ןקז

 0 ריע תא בוזעל חרת חרכוה ותנקז תעלש ,תובסה ןמ תחא יהוז ילוא- + עדוי

 ליבשבו-תרחא ץרא .לא עונלו ,וילע םיביכחו ול םיבורק ויה ךכ-לכש ,הילילא םע
 ו רחא םוקמב יתרמא רככ -ןב לו ."ותוחרת, תא ול חלסנש אוה יארכ דכלב הז
 בושחו ןוגה תיבדלעב היה תמאב .איה *החופנ, יאמר רותב ולש היצאטופירה םנש
 , ודבכל ואב םהו  ריעה-ישגא לכ תא ןימזה ותב תגותחל התשמ השעשכו ,וריעב
 ול ןתנו - רבעו םש לש ושרדמדתיבב שמשש ,הבישיה-רוחב - בקעי תא המרש המו



 יק פניויל .ל-א

 -תווחא םש ול תונקל ידכ לארשי-ץראל תולעל ידוהי ,לשמל ,בשוח הנה
 הלעי אל תמאב הז"המל ,תישאר  ,םיררצ-ידצמ הבומ ,יארוב הבוש הבשחמ ,הלחנ
 -ץרא תא תוארל ידכ ויתוב א-ץרא ל וייח ימיב תחא םעפ ,תוחפה לכל ,ידוהי

 יעקרק קנאבו ,הזוחא הנקיו הלעי םא ,ומצע ינפב ףא בוט רבדה | ,תינשו ?וינב
 ןיאו - היהי  יתמ עדוי 'ה  *ונתוריפס,ב התע תוחורה בצמ יפלו --וניא ןיידע אלה
 -תוצראב םיקסעה ויהיש ךיאו ,ולצא ראשת אליממו ,הזוחאה תא ןכשמל םוקמ
 -תטימשו הרצ לכ לע ,ער םויב הטלפל ול היהתו ותושרב ראשת הזוהאה -- תולנה
 אציש םדוק דועש ,הערה יהוז םלואו ,יאדוב הבוט הבשחמ ,אובת אלש םיפסכ
 וילע וזירכה .רבכ - הלחנה תא הנקש םדוקו לארשי-ץראל הלעש םדוק | ,ותיבמ
 ,ץראל הלעי םאו .הלע תואלחנה ריחמו - ויתוינק לעו וילע  ,הפוג לארשי-ץראב
 --עודיכ ,הנכסה תעשב גרטקמ ןטשה --םיתניב יכ ,וז איה הלאש ןיידע - הנקי םאר
 םיאפז=יל איה הקוקזו םינושמ *םיבצע, תלעב התשענו ותשא לע הער חור וזיא הרבע
 הפוצ ותב וא :ולקלקתנ םיקסעהו לגרה תא וטמש ויתובוח-ילעב וא ;  ותבכעמו

 תו>יחב וזיאב לקתנ ונב-הומ ןטק רבד וליפא וא ;רמג יריל ברקתמ *ןינע,הו ןתחל
 שי םירוצעמו םילושכמ המכו המכ ,םלוע לש ונובר ...תושדה תוניחבל קוקז אוהו-
 רבכ םאו -!+םתוא רופסי ימו הנמי ימו 4 ,לארשי-ץראל הלוע אוהש םדוק ידוהיל
 םיבוכע המכו המכ - אב רבכו הלע רבכו םילושכמה לכ לע םשה תרזעב רבגתה
 אקוד תונקל שיש העשב תועיטנו םיננל קשח ול שי וא - !ויתוינקל שי םירוצעמו
 : קושב םייוצמ םיסדרפו םיננש העשב העירז"תמדאב הצור אוה וא = ; העירז-תמדא
 תומוקממ ,ריעה ןמ קחרה ,הושה חקמב הלודג ץרא-תרבכ תונקל רמוא אוה וא
 אוה ,ךפהל ,וא ,הוכנ ריחמבו תוינולוקה תוביבסב תואלהנ םיעיצמש העשב ,בושיה
 םיעכהל ומכו ,בושיה םוקמב אקוד וחקמב תוכזל הצור אוהו ונוממ לע םח וניא
 שי הלאכו הלאכ ,טעמ םוקמ קוחרב לבא ,לוזה ריחמב קר תועקרק גישהל רשפא
 םיצורש המ : ךכ רברה דימת אוה ונלצא .ןבומ רברהו .. ,תוינקה ןמ םיענומש םיבוכע
 םירמואש ,האמ תיאר םאו .. ,עודיכ  ,םיצור  ןיא - גישהל שיש המו גישהל ןיא
 רשפא - ולעש הרשעו ,ולעי םהמ הרשע קר ילואש ,ךל עד ,לארשי-ץראל תולעל
 הלעי אל םולכו ובושי ןכ ואבש ומכ םיאבה ראשו ,הקמ הזיאב הכוי םהמ רחאש
 ןלעי םישעמה הלאש דע הורכהב ןיתמהל היה רשפא אלה ,ןכ רבדה םאו ,םהידיב
 לכא ..,רעשה תא תולעהלו תורפושה לכב עוקתלו וירכהל אלו  ,ונקיו ואוביו
 ןיא יכ ,עירהלו זירכהל ,רברל אוה ךירצ :קותשל לוכי וניאש אוה ידוהיה עבטמ

 .ונלצא תודוס
 -ריפא, םעה .בוטל תווקל וליחתה לארשי"ינבו היקרוטב החורה וזיא .התיה

 רשפא .שרחל התע הוקמו םדוקח ןטלושל הוק  ,רימת אוה חוקמ אלה "הוקתה

0 



 ה ריר יי רוקי יירש .ר-ריירווש -" ירוק ,י"שיש

..----/ 

 5מישלמהַ,תהכ שה כ

 ריהוט ידה ה בשה 1- = = ו

 םיעדוי ונא ןיא ונחנאו םדופ תא ריתפהל םיעדוי םייונה ,תינשו .ידוהיה ןמ םישרודש
 רוטאקוכזרפ ףוסו ,םימה ינפ לע ןמשכ הלעמלמ אוה ףצ רימת ידוהיה :םולכ ריתסהל
 .תולנהל -- ידוהי

 לש וז הכאלמל ללכ םילנוסמ ונתנוכת יפדלע ונא ןיא  תמאה דצילע יכ
 לכדסדוק  ,בייחמ ןינעה עבטש ומכ  ,תויהל ךירצ רוטאקובורפה  .'הירומאקובורם,
 ועבטמ ידוהיהו ; ילנ אל הימופל אבל, תניחבב שממ ,הנושמ דוס לעב לכיינפלו
 הואת וזיא ,הצוהה ונתוא ךשומש  ,ונקרועב לזונ דחוימ םד הזיא ,ךכל לנוסמ וניא
 ןהבשחמ וזיא ירוהיה בשחש םדוק דוע .ונב שי תוארתהל דחוימ ןורשכ הזיא ,תדחוימ
 תויהל ןיא ,ודות אלה | ,וזכ הנוכתבו .םיברב התוא םפרפמ רבכ אוהו - היטרפל
 , סאו ,םידוהיה םירוטאקובורפה לע םינומעפה לכב םילצלצמ םאו  .רוטאקובורפ
 יפל אל הז ןיא  ,וז "הכאלמ,ל ונא םילנוסמש .ץראה לכב םש ונל אצי ,ונרעצל
 איה ךייש תמאבש ,הזה "דובכ,ה לע ונא םילחומו .וניתונורשכ יפל אלו ונישעמ
 וגלש *לודגה, סודרוה . . .תורודדירודמ וב ומלתשה רבכש ,םלועהדתומואל ,םהל ולוכ
 אל . . .םהיתורצחו םהיסכוד ,םהירש ,םהיכיסנ 'םהיכלממ -םהמ ןכיסג הז .ןינע, דמל
 אלא הלאה תודשה תא ונלבז ונחנא אל ,םה אלא ,וז *הירוטסיה,  ונישע ונהנא
 +%%י' השוריה טפשמ יפ-לע קדצב םהל עינמש המ ,םהל רשא תא םהל וחקי ...םה
 2-4 ,יכ .םימידךרואל וגכותב 0 אלש ,הוקמ ינאו ,איה השרח וז "הכאלמ, ונלצא

 -לעדתא םאו .. .ונעבטמ הז ןיא ,הל םילנופמ ונא ןיא ונתנוכת יפ לע ,יתרמאש ומכ
 תא םיסנאמ,ש ,ללכה ןמ םיאצוי םה ,וז הריפסב םידוהי וזיא ונא םיאצומ ןכדיפ
 טצעב אוה שיתמו תויצאירפורפסכא השועו ךלוה  "ידוהיה ןלזנה,ש םשכ ,'םעבט
 מ םיאצוי םה הלאכ םישנא .ידוהיה רוטאקובורפה םג אוה ךכ ,וישעמל שפנ"לעונ
 ,"םומ-לעב אלב החפשמ ןיא, ירהש ,םהמ היאר איבהל ןיאו ,ללכה

 [יאו ,םימדדתוכיפש לבוס וניאש ינפמ ,ןלזג ידוהי ןיא ותנוכתו ועכט 2
 ודוכ תא רומשל םימעפל אוה חרכומ .דוסדלעב וניאש ינפמ ,רוטאקובורפ ידוהי
 עודי יוהל :תוצוח לכ שארב זירכמו ךלוה אוהו ושפנב הקעומ וזיא אוה שינרמ
 ...םכל תולגל יאשר יניאש ,לוכי יניאש 'סומכו לודנ דוס ,דוס יל שיש ,יתובר ,םכל
 יאשר וניאש ,ודוס, רבד-לע הברה ךכדלכ רבדמ אוהו - :הז רבד םכל עודי יוהל
 ...הלנתמ אוה ומצעמש דע - ,"ותולנל

 ףייחב - רתוי דועו םיימרפה ונייחב תילגתמ איהו ונל איה תדחוימ וז הנוכתו
 ;ורמאת אמש .וביבס םלועה תומואל הלנמ אוה דימ - בשוח ידוהיש חמ .םיירובצה
 לוכי וגיא ידוהיהש ינפמ ,תונטפטפה ינפמ ,טושפ ! הלילח - + אירוטליד םושמ
 לע ודוס ץבור דבכ אשמכ .ושפנב הקעומ וזיא אוה שינרט | .ודוס תא ריתסהל
 .םינומעפב לצלצמו ,םסרפמו ,רבדמו או* ךלוהו .ול חוריו רבדי - ובל
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 יקפניול .ל:א

 הלינר  הריסמ ,וירבחמ דחא לע הטושפ אירוטליד : רתויב לודנ ןורשכ-לעב תויהל

 , דובכדתותוא גישהו ,םשל הכזו ,הלודגל הלע רבכו - םינמאנה ויבהואמ רהא לע

 ללמוא ידוהי םע לבא ;םחוימ והירהו ,ההובנ הגרדמב דמוע אוהו ,הנוגה הרשמ לבקו

 תשלובהל הל אצמה ;תואלפנו תולודנ ונממ םישקבמ | ,םירימהמ ומע | ,םיקרקרמ

 לפה ,ןתיול הזיא הכחב הל הלעה ףכב ופפתל ןיאש ,רובגה ןושמש הזיא אקוד

 אלו ,לבנ ידוהי ,ערוצמ ידוהי התא ירה - ואל םאו ;הרובחבש יראה תא התשרב

 איצמהלו םהיתוהומ תא שביל הלאה םיללמואה ויה םיחרכומ ךכ ליבשבו  ,רתוי

 ןכוסמהו לופכה קוחשה תא קחשלו תושקנתהו תונירהו תוריסמ לש המלש הטיש

 תחא 'הכאלמ,ש ,בואמ לודג ונל ימ + םלמעב םהל הלע המ הלא לכ ירחאו הוה

 ףתוא ,וייח-ימי לכל תוירחאב וחיטבהל םלועה"תומואמ סהוימל יד הב היה רבכ ולשמ

 + בזַא לש דובכה-תותוא - םכתא ינא לאוש -םה ןכיהו ;וינב מב תאו וינב תאו

 - םהלשמ ךחא רגתב הז בוא תא םכשפנב ורעש - + ולש 'תוטילופא ,ה ןה .ןכיה

 .םולכל הכז אל --ותרמהב ורדזנ אלש ןויכמ לבא ,וישכע דמוע היה הנררמ וזיא לע
 יכ ,םירוריפ וזיא בלכלכ וכילשה בוָאל .,"י"הפ,ו "י"הש,ב דימת םירטופ ידוהיה תא

 ,ךל ויהי :רמואכ ,םירוריפ אל םא ,הלאכ םינינעב לבור םיפלא תורשע וזיא ןה .המ

 טב לכ םנ וב וקנחי הז ףסכב קנחהו ךל ו *ךתירוטאקובורפ, ףלח | ,הזבנ ידוהי
 ידוהיה בזַא הכז אל ההובגה הרבחב תולבקתהלו דובכדתותואל . . ,םידוהיה ךתחפשמ
 רחמ םינושארה וידעצ תא דעצש ירחאו ותרמהב זרדזנש | ,גניטראה . . ,רמומדיתלבה

 ,ובר בזאמ לודנ רתוי סחוימ היה ,"םירהטמהו םירוהטה םימח, תא ומצע לע תוזהל

 -לע לכס אוה םג לבא .םינןש דובכ-יראת גישה דוע ,ורכש לע רתוי אבש דבלמו

 המכ | ,"ינידמה ץעוי,ה תא נישהל הזה ללמואה עני תועיגי המכב  ,'ותודהו, ידי

 יארוב םהלשמ וירבחו ,ונישה אל  ,אושל - חרט תוחרט המכ ,לדתשה תולדתשה

 ...רתוי דוע ילואו *ינידמה ץעויה, תא ונישה רבכ ,*ןינליצסכא, יונכה לע רבכ הז םינגעתמ
 פחיה רצמ ןוסא .ןופא יאדוב איה תודהיה הלאכ 'םיללמוא,ל ,וארתש ומכ

 דימת ףצ ידוהיה : התנוכתו התוהמ תאפמ רתוי דועו הב םידלוגה לא ינוציחה

 .ריב ספתנו הלעמלמ ףצ - םומה ינפ לע ןמשכ הלעמלמ
 היצאקובורפה לכש ,בושחל  ,תומימתמ רתוי ילואו ,איה תומימת אלה יכ

 אלא ,וז *הפי הרכח,ב ,םידוהי םג ,ונדעצל ,שי יאדוב ..  ,םידוהיב קר .תמייקתמ

 רפסהרתבב םילבוקמה 'םיזוהא,ה רופסממ לודנ וניא םרפסמ יכ  ,יכנא חוטבש

 םירומאקובורפה תואמ ןיב ,האמל הרשע דע השמחמ :רמולכ ,בשומהדםוהתבש
 לשמ ,םהלשמ םירוטאקובורפ םה האממ םיעשת לבא ,ונלשמ עודי רפסמ םג ואצמת

 , תישאר ,ןיעל םיארנ םניא ,םיטלבתמ םניא םינורתאה הלאש אלא .םלועה"תומוא
 ומכ ,רתויב םינכוסמ םידעצו תורתי תואצמה םהמ םישרוד ןיא יתרמאש ומכש ,ינפמ
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 מישעמו תוגשהחמ

 אל ןכרפ-לערףאו , תיממע הלוכ טעמכ איה תיסרפה הכפהמהש דועב ; ללכ וניאר
 וז הכפהמב וניחא לש םקלח תאו םיריעצהרסיקרומהכ םומרפל םיריעצה"םייסרפה וכז
 עדוי יגא = הז רבד - היהיש הזיא הכפהמב םקלח אהי ,לבא .ללכ םיעדוי וונא ןיא

 וכ .לכמ תוחפ םה ונהי *הודח-תעשב,ו לכמ רתוי םה ולבס תוערפה-ימיבש ,רורב
 ירה הפנמל םאש ,דמלמה ותוא לש העודיה ותרפ תניחבב ונא הכפהמ לכ ךותב
 : ערפמל עדוי ינא דחא רבד דועו ... ללכ הרפ הניא בלחלו הערמל םאו הרפ איה

 ונאשו ושער םינפ לכ לע ... הכפהמב ןטק וא לודנ קלח סרפב וניהא ולטנ םא
 -לועפלו סנכתהל םילוכי | ונא ןיא + ונמע לש ויפָא אוח דפ יכ . לכמ רתוי יאדוב
 !הרואכלש ,'םתרוטאקובורפ דובכ,מ הליחמב ,ונלש "םירוטאקובורפ,ה וליפאו . יאשחב
 םניא תמאבו תוארתהלו טלכתהל םיבהוא ,תיאשהבש תיאשח אלא הניא יםתכאלמ,
 לש םמוסרפ םג ךכ ונירוישע לש םמוסרפכו . םיבשוחש ומכ תולודנ ךכדלכ תוירב
 רישע יכ  ,רלישתור תא םיעדוי םלוע-יאב לכ . שעמ "הופג, אוה ונירוטאקובורפ
 . ול ינש ןיאו אוהש בושחל היה רשפא . ורשע בור תא רפסמ ןטק יוג לכ ,אוה
 הגרדמב לכה-ךס ורשעב דמוע אוהש 1 שממ תונויזב-הארנ ,"ןובשח אובנ,שכ ,ףוסלו
 הקירמאל אבשו ותואיצמ תא ערוי םלועה ןיאש ,ידנאלוה ,לאד-ןאפ הזיא : תישימחה
 וגולקצב אבש ,ידנאלריא קקמדקמ הויאו  ,"וטנבא תחת ונריתסי, ,ולימרתבו ולקמב
 ורשעב םיחס לכה ןכדיפ-לעדףאו , ודחי םידלישתורה לכ תא הנקי ,קרוידוינל ויפתכ לע
 -ורפהל ענונב םג ,לירבהל ,רברה ןכו . ידנאלריאהו ידנאלוהה לש אלו דלישתור לש
 םיגומעפה לכבו  םידוהיה םירוטאקובורפה תא םיעדוי םלועדיאב לכ  .םירוטאקוב
 .םלועבש םימסרופמ רתויה םידוהיה וישכע םה גניטראהו בזא . םהילע םילצלצמ
 , םיריעצ םידוחי דוהיבו = ,םידוהיו ,םירעטצמ םיבהואו וניתבשמ לע םיקחוש םיאנוש
 ןינע םנש ,ינא בשוח | ,ימצעל ינאשכ םלואו-זונתפרח תא ךילונ הנא : םישייבהמ
 בור יפל אל אוה הלאה םינונמה "םירוב,ה לש םמוסרפו אוה  'חופנ, הז
 םילודנ ידיב תרש-ילכ קר םידוהיה םירוטאקובורפה ויה אלה תמאה יפל יכ , םהישעמ
 , ליח םישועו םלועה תומוא לשמ םיפחוימ ,ןבומכ ,םידמוע םהירחאמ . םהמ םיבוט
 'סינודוהי,ה ,םהו םידוהיה םירוטאקובורפה לש סנובשה לע דובכ םישועו ,רשוע םישועו
 . ףכב םיספתנ םה ףוס לכ ףוסו 'תוכמ, םהל שי ,םמצע הלאה

 םידוהי הברֶהמ .רתוי הברה ילוא םתורהי לע גניטראהו בוא ולבס ףוס ףופו
 רתוי הברה סהמ ושרד םידוהי םהש ינפמ : ץוחבמ ולבס םח .םילפכ ולבס ,םירשכ
 + םינפבמ ולבס הזמ ץוהו .םירחאל ומלשש הממ תוחפ םהל ומלשו םירחאמ ושרדשמ
 תויהל ידוהיל הלוע העינוו למע המכב : םכמצעב ועינה .. .תידוהיה םתנוכת תאפמ
 תורוכנ וזיאו 'איצמהל היה ךירצ תואצמה וזיאו ,תומכח וזיאו \ בושח רומאקובורפ
 ךירצ  וניא רוטאקובורפ יונ : וטוקט תא סופתל ירכ ,תוארהל היח ךירצ תואלמנו
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 .יקטניול .ל .א

 חלבקתנ איהו .איה םייח לש היפוסוליפ יבוכישמה הרומה לש היפוסוליפה

 ,םהילודגו םימעה לכ ידי-לע ןוצרב
 השק - רתוי דוע ילואו - ךכ ,'קיתרנ אלב םדא, התע אוצמל השקש םשכו

 ,תילארשיה ונתמוא ,הלדו הנטק המוא ,שי תחא המוא קר ,'קיתרנ אלב םִע,, אוצמל
 לע העיפומ איה דימתו םלועל הקיתרנב תסנכתמ הניאש ,וז הטיש תסרוג הניאש
 ,תואצותה םע תבשחתמ הניא ,תואיצמה םע תבשחתמ הניא :איהש ומכ המורע המבה
 ו "ועדי ןעמל, ,המר ריב ,יולגב לכה השוע אלא ,בצמה םע תבשחתמ הניא

 וב םייאש ,'ועדי ןעמל, לש ןימה ותואמ אלא וניא הז "וערי ןעמל, םלואו
 ,םיקזוק רודנב שנפ תחא םעפש ,רמלמה לקייח לע וילע םירפסמ .דמלמה לקייח
 תא ךפשו לטנ ,םימ אלמ ילד ומכש לע אשנ ,ליקייח ,אוהש העשב ריעל סנכנש
 אב, אוהש לע ותשא ותוא החיכוה רשאכו .'אלש,ב םתוא שונפל אלש ידכ ,ילדה

 ' קסע םהל שי ימ םע .אנ"ועדי, : תולדגב בישה ,םיקזוק לש םלש דודנ םע "בירב
 ילרה-תכיפשב קר טעמכ האטבתנ ונתודגנתה לכ אלה ,רמאנ תמאה תא םאו

 תולוק-ילוקב הוח "לודגה, השעמה תא ונא םישוע לבא .םיקזוק לש דודנ דננ
 ,ונישעש הממ רתוי םימעפ רשע ילוא ושע םירחא ."לודג קסע,בו תומלוע תשערהבו
 תא ונכפש ונחנא .ונחנא ןכ אל ,םקיתרנ ךותל סנכהל וערי הנוכנה העשבש אלא
 שי ימ םע ,םיקזוקה וערי ןעמל ,תולוק ילוקב  ,םינומעפבו םיפותב ,המיהנב ילדה
 - .קסע םהל

 תמא .תאזכ ונעמש | רבכ | ,םפ ו 6וחס ב16 009096... :יל ורמאתש  ,יתעדיו
 ינאשכו ,שדוחמ שרה ,שדח דימת-וונמצע ןיבל וניניב -לבא ;ןשונ ןשי רופס ,רבדה
 תסנכנ התיה וליא המחה השוע התיה *המכח, = וזיא  ,ץיקה-תפוקתב ,וישכע האור
 ונייה וליא הלודנ המכחל רבדה | בשחנ היה ונל םנש ,יתרכזנ  ,הקיתרנ ךותל טעמ
 ,ונקיתרנ ךותל טעמ םיסנכנ

 המורמכ ,םילוכי ונא ןיא ,רתתסהלו סנכתהל םילוכי ונא ןיא ,ינקפוסמ לבא
 ןנומתמ .תונידמה לכבו תוצראה לכב ימואלה וניפָא לש ויתונוכתמ תהא יהוזש ,יל

 םיטלוב וניחא םש םנש ,יל המודמכו ,אטשוקב רוחשה סיל רבעמ השענה לכל יכנא
 לש וירבד יבל לע םילוע תאז האור ינאשכו ,רתויב םישגרומ ,רתויב םיארנ ,רתויב
 קלח םידוהי הויא וחקל םא ךכב המו | : םולכ הזב ןיא הרואכל : *קיתרכב םדאה,
 .רבד הזיא הרקי ,םולשודסח ,אמש ,יכנא ארי לבא-! דימח-לא-דבע לש ותדיריב

 ומכ ,הכפהמ וליפאו לזמב יולת לכה ,סרפב וניחא לש םלרוגל םג ינא דרהו
 תודג לע ,תיקרוטה הכפהמה ןמ תיסרפה הכפהמה הדבכנו הלודג ,יכנא יל הזחאש
 םילודנה | אבצה-ירש תא = ,וז םע וז וחננתהש *תוריפס,ה תא קר וניאר רופסובה

 אל טעמכ יםע,ה תא . םהיתויפונכו םהיתורובחו םהיתועיסו רצחה"ירש תאו םינטקהו
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 ריי" רי רו ייייטשוע"

 .םסישעפמו תוגטשתמ

 ויח דיתועדו .זתונויער ,ויתובשחמו קיתרנב רימח סצממצמו פנכתמ היח הז רפסדתיבכ
 ושורדה העשבו םקיתרנמ הלא לכ תא .איצומ היה ךרוצה-תעשל |. קיתרנב .דימת
 היה עמשו הארש המ לכ  לעו "קיתרנ, ולוכ היה אוהו ,םקיתרנ ךותל םסינכמ היה
 האר .הזמ הלקת הלילח אצת אמש ,רבד הויא הרקי אמש ,ינא דחפמ :רמוא
 םא | ךכב המו - ,םולכ הזב ןיא הרואכלש יפ-לעדףא  !'םינפָא, לע תבכור הלותב

 הרקי אמש ינא דחפמ + רמוא אוה "קיתרנב םדאה, לבא -!'םינפא, לע תבכור איה
 -תיבב םיללוהתמ םירימלתה תא האר . .. תושרל ,תוריקפל ערוי רברהו רבד הזיא
 םיללוהתמ םירימלת םא ךכב המו - םולכ הזב ןיא הסל ימ לע ףא ,רפסה
 רבדהו רבד הזיא הרקי אמש ,ינא דחפמ :רמוא היה קיתרנב םראה לבא - + תצק
 טושפ הרומ קר היהש יפ-לע"ףאו ,הלודנל הלעיש ול דמע "וקיתרג,ו .'וכו עדוי
 אלא | ,ןויסנמינה קר אלו . ותטישכ גהנתיש ןויסנמיגה לכ לע העפשה ול התיה
 תא וריכה לכה .ולש'ךוחעה-ןחלש,ה יפ לע תויחל וליחתה ריעה יבשוי לכ וליפא
 ,. .תוינערופה ינפב םירתכ אוה רימתש ,קיתרנה לש ותובישחו וכרָע

 , הלודנל קיתרנב םדאה הלוע םש קר אלו ,ךכ רברה "םמלוע,ב אקוד ואלו
 הלודנ הלעמ אוה | קיתרנה : ונלש ונמלועב וליפאו , ךכ אוה רברה דימת אלא
 סנכתהל לוכי וניאש ימל ול יואו קיתרנל הכזש ימל ירשא . הרתי תובישח לש ןינעו
 ! קיתרנה ךותל

 לעופ ,רימתמו ןמאנ רבוע אוהש ,םירומ לכה -.ןיק שיפו א אמנורל הנה
 ירמנל ,'קיתרנ אלב, אוהש ...אלא . בוט לכה , הבורמ הינרנא לעבו זירזו ורח
 פרא, טעמ היה וליא .הפי הלוע וניא הזו .., "והראת ןכ והנהש ומכ, + קיתרנ אלב
 רבדכ ..הוקת םוש ןיא וישכע - + וישכע לבא ,הלודנל הלוע היהש רשפא *קיתרנב
 םיפדהש ,תויגויצב יחכונה ענרה לע ורמאטב גר בר לונ .ב רט רורב טעמכ רינה הזה
 .רבכ אל הז

 הזיא ול היהיש ךירצ העונת וזיא לש השארב רמועה לכ . וירבדל יכנא הדומו
 וניאו ךירצ וניא הצור אוהש המ רזרב עיבהל .םיקרפל םנכתיו  רתסי ובש ,קיתרנ
 תולודגה וליפאו .קיתרנב תושמתשמ תומלש תומוא םנ ןכ יטרפה םדאהכו ... יארכ
 תא תומייקמ ןה ףא ,ןהימורעמ לכב תולגתהל ,הרואכל , תולוכי ויהש ,ןהבש תובוטהו
 הטורמכ + םהמ ףיקתו האנ וגל ימ + םהמ לודג ונל ימ ,לשמל ,םילננאה , הזה .בותכה
 המ % םירקש רבדלו ףינחהל ילבמ ,סהש ומכ תולנתהל םילוכי םניא המ"ינפמ : ךל
 ןכ-יפ"לעדףאו + םהינהנמו םהירדפו תוצראו םימע לע םהיתובשחמ תא תולגלמ םהל לקנ
 םהמ םילדו םינטק םירחא סימעמ רתוי הברה ילוא *קיתרנ לש םע, םגה ,םה אקודו ,םה םנ

 הז לע : היהיש הפי ךכ םנ ילואו היהיש בופ ךכ ,תויהל ךירצ ךכ אמתפמ
 ,. ,םייקתמ םלועה הז לעו םייקתמ 'םולשה
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 .קפניול .ל-.א
 == ה = ה

 תאצומ איה ןיידע  ,התיהש המ  דוע הניאו םימיה ךשמב הנוונתנש יפדלעדףא ,הפונ

 םיבבופה 'םיבכוכ,ה תא .הלש אילמפח תא םלואו .התע תעל וליפא ,יניעב ןח הזיא

 : םלועב דחוימ ריקפת םוש ןיא םהל יכ ,םתוא לבוס יניא - ! יראמ יל ירש - ,התוא

 פה המ ערוי 'ה ,םה םיזמור ךאו םיריהזמ  םניאו םיריהזמ ,םיריאמ םניאו םיריאמ סה

 המ .הלאה "םיבכוכ,ה תא ,םתוא בהוא ינא  ןיא ..,זומרל םילוכי םה המ ,םיזמור

 רורכ לכה = ,יולג הרי-לע לכה | ,ער םאו בוט םא ,היהיש ךיא .שמשה ןכ ןיאש
 - התלפאו התריש םע הלילה תלשמממ םינומ תרשע איה הבוטו , םיניעל הארנו

 : ארוק ינא קילאיב םע דחיו .  דחיב
 -שָמִאָהדיִבְקְר ןו ךשחה יקמְנ ויוה

 ! שָמָשל שמעל וללּפִַ
 ןיָעְל שָמָש רוא םּתְשְקְּב והת םַאְו
 ! ןָיָאָמ ּוהּואְרְבּו ּואָצ

 ּוהּורְקִנ םירּוצְמ ,עַלֶסִמ ּוהּובְצִח
 ! ּוהּוכְשִמ םֶכְכְבְל תונָפִמ

 ותוא םיכשומו ןיאמ ותוא םיארוב ונא םימעפלש ,ןורחאה הוה רואה דעבו

 םימיב וליפא הטלפל ונל יה ריתוה ןיידעש ,הזה רואה שעמ דעב ,ונבבל תונפמ
 תונפמ ותוא ךושמל, ץבחה דעב | ,ןיאמ רוא .אורבל ןורשכה רעב ,הלאה םיארונה
 הרות"ריפא הלא לכ דעב-,ונלש תיצמתה-פדב ונל הלוע | אוה םא  וליפא "ונבבל

 םיהרוט ונא ךכ-לכש ,הזה רואה טעמו .ועבטמ טסימיטפואה ,לארשי םעל דוחיב ינא

 .וב למעו הרוט םדא ןיאש | ,ורדהו שמשה"רהוז לכמ םימעפל יל רקי ,וב םילמעו

 , ןיאמ הזה רואה תא | ארביו לארשי םע | בושי ,שמשה ךשחתו םימשה ומעוי םאו

 , םלוכ םדא-יגבל החנמ והאיביו ,ובבל תונפמ וכישמיו

 תא | ונל ןתנש  ,םלועה .ארוב לע | ,הלילח | ,םערתמ יכנא ןיא  ,יביבח ,אל
 וליא היה בוטו ,ותעב הפי לכהש אלא ,המחה תאו ץיקה תא ,רואה תאו שמשה

 : רמא התג ןקזה .טעומ ןמול אלא אהי אלו ,הקיתרנל התע הסינכהל סיכסמ היה
 , םיבוטח | םימיהו | אושת(פ 15% 50 50הש6ז 2ט 6ז01846ה, 815 6:ת6 ₪6)ת6 לסת 50ת6ח6ת 718868.

 המחה תא מעמ ריתסהל היה יארכו . חרוטל ויה יכ דע רתויב התע םיכשמנ ,םיסיה

 , הקיתרגב

 אוה . םלועה קשמב ץוחנ רבד ללכב אוה ,ינא יל הזחאש זמכ ,קיתרנ יכ

 *ץפה, הזיאש המ לכו ,וב שמתשהל יאדכ תעל תעמו ,ןינעו רבד לכל ליעומו בוט

 םהש םימעפ תועונתו תומואו םושנא וליפאו .קיתרנל קוקז אוה רתויב - רתויב רקי

 . םהל האנהו ,םהל הפיו ,םהל .בוטו םקיתרנ הל םיצווכתמו םיסנכתמ
 הרומ .בוכיש ט ןוטנא לש 'קיתרנב םדאה, תא יאדוב םתא םירכוזו
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 ואאא

 התרובג לכב איה ןיידע זומת תפוקת ,לולאב רבכ ונא םידמועש יפ"לעדףא
 ,לע 6 תא תכפושו ךזה עיקרב המחה ההוש תופוצר תועש הרשערשש
 רהא עובש ,םוי רהא םוי ,העש-רחא העש ,וללה תועשה לכב .הלוכ לבתה

 7 איצוהש ןויכמו . תפרוש ,תבהבהמ ,תונמחר אלב תטהול איה ,עובש
 קחשי םימשב בשוי .הםינכהל קשח לכ ול ןיא ,הארגכ ,בוש ,הקיתרנמ המח אוה
 בורמ גומנו סמנ ,םדאה תא 1 רחבמ תא דוחיבו ,ויתוירב תא תוארל גנעתמ
 ןיאש ,הלכקל וגל השקש ,הבוט בור ונילע עיפשה אוה-ךורב"שודקה ,יוה . תומימח
 ,הלבקל םילוכי ונא

 םיפטעתמ ,םזוע ןויבהב םירתתסמ םהש וא : םירידאה םיהלאה ,ךכ םה דימתו
 םתוארל הכוז הירב לכ ןיאו דובכ יננע העבשו םיעבשב םיסכתמ ,תופיטע המכו המכב
 , םלועה תא ןיריקפמ ,םהינפב לכתסהלו

 הַצגְל ןָנַעָּב םֶהָל םיִכָס

 .הָצְר יִשְנַא יִדיִּב םיִבְויע ץֶרֶאָהְו

 -ינב םע ביטיהל חורה םהילע חוני םואתפ - הזמ ער דוע ילואש המ - וא

 םהינפל תולגתהלו םתולפשב םהילא תדרל ,סתוכזל ,םתוא ןנוהל ,םיטושפ התומה
 םיליחתמ םהו ,םתרובנו םחכ לכב ,םתלודגו םדובכ לכב ,םתעפיו םדוה לכב םהניכשב

 רשפא םינמאנה םידבעה ... תולתהל ידכ דע ,שואי ידכ דע הבוט בור עיפשהל

 םה םיפיע ; טעמ חונל םיצור ויה רבכש רשפא  ,וז "תולגתה,ב םשפנ הלחב רבכש

 תורואמה לבא | .,,הניכשה ינפב תולכתסה בורמ ,דסח בורמ ,הבוט בורמ | םיעניו

 ךלו -םמחל ,ריאהל ,תוארתהל אקוד סה םיצוו ,'תולגתה-תפוקתב, םה םילודגה
 העפשה לכק ,ךיתוחכ ומתיש דע ,ךגורג רחיש דע 'ןוילע ךלמ, קעצ ,גנוח ןומה
 . +" ... סמהו גנומתה ,םמחתה ,עיזה

 רואמה, תא וגל ארבש ,אוה-ךורב-שודקה לע תומוערת הלילח יל ןיא יכנאו

 ימיב התוא יתבהא ךכ-לכש ,וז תרוחו הנטק הירבל - הנבלל יתבח לכב ,'םילודנה
 ינפ-לע םויה"חלשממ תא תאזזלכב ינא רכבמ - תיטויפו הפי ךכ-לכל היתבשהו ימולע

 הגבלה - .., הקוה ,איה הקזח ,יביבה ,אתורהבד אסרינ - הפונ הגבלה . הלילה-תלשממ
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 לש הקיטילופב וקסעתש בטומ ! תיטילופה תונותעהל הל וחינה :רמוא ינא ןכ-לעו
 ,המיגל לש הקיטילופב ,תודועס

 ןובאתהש ,םירמוא ,וזכ הקיטילופל בחרנ רכ ,עמשנה יפכ ,התע שי אטשוקבו
 ןיב וזכ הדועס לע "םינעלב, וא םינלעב םש ואצמי יאדובו ,ערה"ןיע ילב םש חתפתנ
 ולכאי םלכו ,םינותמה ןיבו םיבהלנה ןיב ,םינקזה ןיב םג םיריעצה ןיב םג ,תוגלפמה לכ
 סכח םע ונאש ,ונתוא וממוריו וראפיו וחבשיו וללהיו ורבדיו ,םבל תא ובישייו ותשיו
 רתויה דצ לע להקה תעד תא "ודבעי, םלוכו ,היקרוטל ךרצנו ץורחו רישעו  ,ןובנו
 תודועס ךורעל | עדוי ונומכ ימ יכ ,ונחכ יפל  היהי הז לכו ,לוזב הלעי הז לכו ,בוט
 םינקסע דובכלו םירפוס רובכלו לבוי"יגחו תופסאו םיסרגנוק רובכל תואתשמו הוצמ לש
 * + 'םידובכל,ה לכ ףוס דע דועו דועו

 ארי לכא .בוט רבד יתישעש ,יתעדיו הלבקתנ וליא ,יתייה רשואמו ,יתעצה יהוז
 קר ונא םילוכיו םיעדוי ,םייתמא 0 ונא ןיא תמאבש ינפמ 'יהוריחשי,ש ינא
 ןיבו םהיניב ,ןטקהו לודגה לעופה דעוה ןיב ,תיתונלפמ ,תימינפ הקיטילופ תושעל
 תרחא הקיטילופל רבדה עינמש ןויכו ,המודכו בונילשט ןיבו ןיקשיסוא ןיב ,ןיקשיסוא
 רשא ןינע לבויב עפ הרקי םאו .ללכ התושעל םיערוי ונחנא ןיא ,תינוציח הקיטילופל
 הרקש'היסור ידוהי ,וגתנידמ ידוהיב השעמו .יוארכ וב שמתשהל םיעדוי ונא ןיא הזכ
 חכל ונתוא ובשחש העשב הקיטילופ טעמ תושעלו לודנ ינפל בציתהל הרקמ םהל
 וא םגו - םירבדב ונמע אובל וצרו ,החונמה תא םיקהלו תיבשהל וריב שיש ,ןתיא
 ...בל ונילא םישל ןיאו ללכ ןתיא חכ ונב ןיאש ,דוסה הלגנש דע ,העשה תא ונצמחה
 ,תימינפ הקיטילופב קוסענ ונהנאש רע ,אטשוקב התע םג העשה תא ץימחנש ,ינא אריו

 םיקרוטה יכ ...תרחא ירמגל ,תרחא הקיטילופ ושעיו םירחא ואובי ,'ארבנל ארבג ן
 םה - ידצמ שדוקה-לולח תאו תאזה הערה יתבשחמ תא יל חלפי בוטה םשה--םיריעצה
 לש רצקה ןמזה ךשמבו 'רתויב םימורע  ,רתויב םיחקפ םה .דאמ םידושה "יניעב םידושח
 התאנה תעשב קר םדאה תא ברקל "תושר, לכ ךרד לא דומלל וקיפסה רבכ םתופיקת
 התע-תעל,ונממ האנה-תבוטל תופצל ןיאש העשב טחסנש בהז-חופת תפילקכ וכילשהלו
 לבא .נתוא םיברקמ םהו ןתיא יסנאניפ חכל ונתוא בושחל םידמוע םה םתועטב ןיידע
 .ןוכנה דעומה רובעי רבכ זאו ...זאו 'הרהמ דע םתומכש םיחקפל הלגי אלה דוסה

 הוקמ יניאו וניניהנמ לש םייטאמולפירה םהיתונורשכב ןימאמ יניאש יפדלעדףאו
 .תימינפה ינפ לע = תינוציחח הקיטילופה תא רכבמ ינא  ,םרוקבמ תובושח תואצותל
 םרציש ,םה םיאור םא ,דחא -- תימינפה הקיטילופה ילהנמ ונמרזנשכ ,וישכעו
 ,םירויסו םירוקב ושעיו םירוחש ופטעתיו םירוהש ושבלי ,םהילע רבגתמ ינקיטילופה
 . תימינפ הקיטילופב -- וקסעי אלש קר 'ץפח םבלש המ לכ ושעיו תודועסב וקסעיו

 ו מ תוחפה לכל - וליעוי אל םא



 םישעמו תוכשהמ

 -ליח תונקל םילוכי םה םהבש | ,סינמוזמ  ,'םילצלצמ, -- רקיעהו ,ןונה רפסמב השבי
 =לופ םישוע, ,לכה תא תחקלו תונקל םה םילוכיש ,םה םנו- ,םהידקפמ םע תוכלממ
 םיליפשמו ,ןהב תדלוס הפיה שפנהש ,תוקלח םירבדמו ,הנוגמ הדמב םיפינחמו ,"הקיט
 כו ,םלוע-יאב לכל םימסרופמ םירקש םירבדמו ,הקיקלו הליחז ירכ רע םמצע תא
 םילגנאהו-.תנלנלמו תכייחמ הלוכ הפוריאו ...הקיטילופ לש אקיפס קפס ינפמ -- הלא
 פה םיעדויש ינפמ וז הקיטילופ םיכישממו םהלש תא םישועו הפוריאב םיחינשמ םניא
 הפוריא םנ הנוכנ םתקיקלו םתליהו ירחא דימו םהמ הבוט הניא הלוכ הפוריאש ,בטיה
 ונחנא רמוחו לק לש ונב ןב רמוחו לק ,ךכ | םיילגנאה םאו | ...קוללו לוחזל הלוכ
 הכורא אהת אקתפהו - ונל ןיאש המ בושחל יל המלו ...אל ונל ןיאש ,לדו ינע םע
 ונחנא - ,ונל ןיא םהל שיש המ לכש ,ונחנא :הרצקב רמוא ןכדלעו ,ונתולנ ךרואכ
 אל איה הקיטילופ לבא .הנממ תלעות וגל אצת ילוא ,הקיטילופל ונא םיקוקז יאדוב
 .תפומל ונל תויהל םילננאה םילוכי הזב םנו ,התוא 6% ךירצו המכה אלא הכאלמ
 הצהמו תועבצאה הרשע"םיתש ילעב םיחתותה םע 'םיטיונדירד,הש ,וארשכ ,םה יכ
 פג ,םינינעה ךלהמ לע השוררה העפשהה תא םינתונ  םניאו םיליעומ םניא ןוסכלאב
 .םהיתומיגלב וגישה "םהיטיונדירד,ב ונישה אלש המו ,תושדח םיכרדב תכלל,

 ןושלה תא תכראמו תובבלה תא תברקמש המיגל הלודג ,רבדב אלפ לכ ןיאו
 חוטבו .חמה תא םנ םילפרעמ קזח רשרופ קוכקבו *הינפמש סוכ,ו ,םיניעה תאמסמו

 תיטמולפיר החישב וליפא ,הטושפ החישב םילגנאה םירבדמ ויה אלש המש ,ינא

 יהתפמ הלאכ םינוגמ הפונחדירבד איצוהל םישייבתמ ויהש ינפמ | ,הפונחב הליגרה

 יכ = ..,ורבח יִגפַב שיא וקחצ אלו ,השובמ ומדאתה אלו  ,המינל תעשב ורבד ,םהיפ

 ,חמיגל אש החכ לודנ

 | ן ו הלאכ םיחמוממ הקיטילופ תוכלהב קרפ דומלנש -יוארה ןמ ןיא םולכו
 .ותעב רבדו

 םהיניבו םינינע וזיא לע ץעיתהל אטשוקל ונניהנממ םירחא וישכע םינמרומ הנה
 -םיאטחה לכבש עורגה אמחה ,ינומרקה אטחה םעפה דועו .תיטילופה תונותעה לע םג

 ךותכו ,איה בושחו בוט רבד יאדוב תיטילופ תונותע ."תוחכה יפל אלש ערה רצו,

 אלב ,דבלב תונותע לבא ; בושח לנלג איה םג 7% המכו המכ לש המלש הנוכמ

 ;ול שי תובישח וזיאו אוה המ -- םירחא םילגלג אלב רדוב לגלג ,םירישכמה ראש לכ

 תואמ ילואו תורשע ןיב דחא ןותע קר אלא ,אורבל ונחכב שי תונותע אל אלהו

 םיבורמ םימדב הלעי דחא ןותע םג אלהו - 1 ונתעושת וב יכו ;םירחא םינגרוא

 היהי המו ,הלחתהל קר קיפפי ,וז תילכתל ונפסאש ,תוטורפה טעמ  ,ונסיכ יפל םניאש

 .ליהתהל וליפא יארכ רברה ןיא ,ךישמהל אלו ליחתהל קר רשפא םאו - + ךכירחא
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 רק ם ני ל לא

 תוניכבה ,םנובשחב םה םיעוט ןכ םא - םהרי להקהו הליעומ וז תוניכבש ילוא
 ,םיליחתמה ,םיריעצה םירפופה תא איה הדיחפמ .תקזמ איה הליעומ איהשמ רתוי
 ,סייחב לודנ ללכ והז -"תימומדא הב  איבהו יהלה תא טובצ, | ,להקה תא תזנרמו
 . תורפסב םנ ןידה אוהו ,הלצומ וניאש ימכ יוזב ןיאו חלצומכ דבוכמ ןיאו םכח ןיא
 רארונוהה ,להקה | יניעב | התוא | הזבמו התלווגמ התוינע לבא ,ונתורפס איה הפי
 ךרע תא "וניתוירב, | יניעב  ומירה  ,םינורחאה וירופס דעב בוירדנא לבקש ,לודנה
 ,םוסרפהו .תובוט רתויה  תויפורה תוריציה והומירהשמ רתוי הברה תיסורה תורפסה
 רתוי הברה ןזנר'זה תבהרהל וליעוה  ,ותרוכשמ לדונו שא םו ל ש תחלצהל ושעש
 ןמ  תוירבה לע דבוכמ ןיאו םכח ןיא יכ ,םירפסירכומ ילדנמ לש ויתוריצי ירחבממ
 , להקה םחרי ילוא ,תונזנרו תוניכבב םיקסוע םתאו ...בוט רכש לבקמהו חילצמה
 תונמחר, רמאישמ "ונתוא חקי אל דשה, ונילע להקה רמאיש בטומ לבא ..,םחרי ילוא
 רכד לע ול ורפסו וכל - + להקה יניעב תולעתהלו םמורתהל םתא םיצור = ."ונילע
 םכב אנקי זאו ,תובברל םיארוקו םיפלאל םינוק םכל שיש ,ול ורפס .תוחלצהו תוכרב
 ,יביבח ,תוניכבו סעכ | ,תובברהו םיפלאה ןיב םינמנ תויהל םיבר תובלב אובי קשחו
 ...הליעוי םלועל תוראפתהו הואנ טעמו וליעוי אל םלועל

 םיניכב סניא םהיאיצומש יפ-לע-ףא ,הנוק יתייה אל םיינוגר'ז םינותע םג לבא
 סניא ונלש םיינוגר'זה | םינותעהו ,בצקו הדמ תעדל ךירצ רבד לכב יכ = ,ללכו ללכ
 ,םחרי 'הש ,תואמזונ םהיתוחלצה לע םירפסמו םתוראפתהב בצק םושו הדמ םוש םיעדוי
 ררי הז קפעש ןפואב "בוחרה, = יניע תא םהילע וכשמ תונושמה  םהיתואמזונ ינפמו
 יתנווכ התיה אל ךכ יתרמאשכו  .םיקסרובהו םירלדנסה בוחרל ,םירמואש ומכ ,התע
 אלא ,הילעב תא הזבמ הכאלמה אל .תוקסרובה תאו אירלדנפה תא ,הלילח תונגל
 חיר וישכע לש תינוגר'זה תונותעהש ,תודוהל ךירצ אלהו ...הנממ ףדונה ערה חירה
 ...הנממ ףדונ ער

 םג ןימאמ ינא ןיאש ינפמ ,תישאר ,הנוק יתייה אל ירבע"ילננא ןותע סנ לבא
 קנאבה לש ויקסע רדגב סנכנ הז קסע ןיאש ינפמ ,טושפ -- תינשו ,ולש ותהלצהב
 אוה אלה תילגנא ןושלב ןותעו | ,ונל תכרצנ הקיטילופ :יל ורמאיש | יתעדיו .ונלש
 16908 סתזסחוס6 לש תכרעמה החלשש ,טספינאמה ןמ וניארש ומכ ,הקיטילופ תניחבב
 אלו ונא אל הדי תא ונאלמש ילב םיינאמתועה םינותעה לכב ותוא המסרפו אטשוקל
 תיקרוטה "המשוח,ה תורמל ,התע דועו ,ונל תכרצנ אקיטילופש ,ינא הדומו .,,ונתנהנה
 'תכלל קיחרנ אל אקיטילופ אלב ,יתעדל יכ ,ינידמ ינויצ ינא ןיידע ,םיריעצה םיקרוטהו
 םהל תוניפס יפלאש = ,וננמזב םיילגנאהכ ףיקתו רישעו  ,ןובנו םכחו ,לודנ םע ונל ימ
 תועבצא הרשע-םיתש ינב םיהתות םע םייקנע 'םיטיונדירד,ו ,השביב םיכרכ יפלאו םיב
 ריח םגו ,ריואב םיחרופ "םיטייר,| םימל תחתמ תוטש תויגוד םעו ןוסכלאב הצהמו
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 .םישעמו תוכשהמ

 6 כ בשה = == ה א הו ה

 הדובעהש ןויכמ = ,הברדא --+ יקיתופאה תונאד גואדל התע וגל תע יכו -- הלמה םיל
 הלחת ידוסיה ןוהה ץובקל גואדל ךירצש ןויכמ ,איה הלופכ יעקרקה קנבה דוסיב
 תשנל ,ונתדובעב ורדזהל ונא םיביוחמו םיכירצ ,ךכירחא ינויצַאנילבואה ןוהה ץובקלו
 םיפסכה ופסָאיש דע םא היהו .תואקיתופאה תא ונל וריתיש דע ןיתמהל אלשו דימ הילא
 ילעבל ריזחהל היהי ךירצ - + ונדספה המ - ואל םאו ,בטומ רבדה תא וריתי םיכרצנה
 -יפוא, אוהו ,ךכ לכ ןכופמ וניא רברהש ,יביבח ,יל .ונימאהו  ,םהיתוינמ תא תוינמה
 ךרוצ היהי אלש ,הוקת שיו 4 ,םיריקנאבה ןושלב רבדנ םא  ,'דספהמ הקוחר היצר
 ושרדל רהמי אל ,ימואל ךרוצל ףסכ ו רבכש | ,ידוהיה יכ ,ללכ ףסכה תא ריזחהל
 ,רשעת ב םינפ לכ לע  .בושח ימואל דסומל ושידקהל היהי רשפא רימתו הרזחב

 .םיפסכ ינינעל עגונה לכב וניניעב לק היהי לא הז רבד ףאו
 םלועלש ,רבדה רורבו ,םיפסכ ינינעל ינא החמומש ,ארוקה יביבח ,האור התא

 קנאבהב רוטקריד יניאש לע רעטצמ ינא ימי לכו  ,יהמלש ילכ, יב דבא יסנאניפה
 קר יהוז | .ללכ רעשצמ ינא ןיא ונלש לודגה לעופה-דעוהל רבח יניאש לע  ,ונלש
 סנו  ,איהשדלכ אל ףא - העפשהו ,התע תנתונ הניא דובכ םנש ,דובכ לש תונמתה
 ירחא םיענ רבדה ןיא ,הזה דעוב שארדבשוי וליפא וא ,םצמוצמה דעוה רבח תויהל
 המ רתויב םיריכמו ונא םיעדוי ,ותריטפל םינש שמח ורבע רבכשכ ,התע .לצרה
 רתוי ,המר רתוי תישענו תכלוה תינחורה ותומד הנשב הנש ידמ | ,ונתעונתל היהש
 התע ותוא םיאור ונאש ןפואב ,רתויב םיטלוב םישענו םיכלוה היטוטרשו ,הריהזמ
 ירי"לע .התע ונינפל עיפומ אוה קנעכ  .וייחב ותוא וניארשמ רהוזו תוריהב רתיב דוע
 - ינוניבה םדאה .קנעה אסכ לע תבשל םיענ אל ,בוט אלו - ןמזה לש הביטקפסרפה
 יודיכ .הז אסכ לע הלוע אוהשכ לטובמו לשב ומצע תא שיגרהל ךירצ -ינא בשוח
 המדנו וביבס בחרמה תא ארי הב הלוחה םדאהו "בהרמה דחפ, םשב תחא הלחמ שי
 תא שיגרהל ךירצ - ינא בשוהח - ךכו .םפא ירכ דע לטבתמו וכותב עוקש אוהש ,ול
 אוהשכ ,היהיש ימ היהי ,ולש שאר-בשויה םע דחיב םצמוצמה לעופה-רעוה לכ ומצע
 ..וביבס יונפ ךכדלכו לודג ךכ-לכ בחרמ שיגרמ אוה הנה ,לצרה לש ומוקמב בשוי

 ו דחיב שאר בשויה םע םצמוצמה דעוה ירבחכ םג אנקמ ינא ןיא ,יביבח ,אל
 ...!קנעה אסכ לע תבשל םיענ אל

 ינא םנו  ,ידוהיו ידוהי לכ יואר וזכ תונמתהל .קנאבה רוטקריד ןכ ןיאש המ
 תואצמה 7-2 לנופמ וניאו םיקנאב ינינעב ןיבמ וניא ידוהי הזיא יכ ,םהמ דחאכ
 םיקסע השועו תואצמה איצממ | יתייה | ינא םג יאדובו + םיבוט םיקסע תושעלו
 שיש ,הלאש  ןיירע | יהוז - "םינותע תאצוה, קנאבה ףסכב הנוק יתייה םא ,םיבוט
 םהל שי הנונמ הדמ יכ .הנוק יתייה אל םיירבע םינותע ןפוא לכב .הב ןייעל
 פה םירובסכ .םינושמ םיגיכב ,םדובכמ הליחמב ,םהש ,םיירבעח םיאיצומחו םיכרועהל



 .יקפניו לול

 ןוהה  ,ינויצאגילבואה ןוהה ןמו קנאבה | ידסימ  תוינמה-ילעב לש ירוסיה ןוהה ןמ
 -ירטש ,רמולכ ,תויצאגילבוא תריכמ ירי-לע רבטצמש הז אוה ,ירינויצקאה  ,ידוסיה
 ; קפעב םיחנומה םיפסכה ראש לכו ינויצקאה ידוסיה ןוהה ירידלע םיחטבומ הולמ
 תויצאגילבוא רוכמל לקנש ,ןבומו ."שארמ הנתומו עיבק חור םיאיבמ הלאה תורטשהו
 היהתש ידכ לבא .קפסב םילטומ ןהי,ווריפש ,תויצקאמ ,ןרצב יאדוב ןרכש ןתמש
 הא ,רמולכ ,יקיתופאה תוכז תא ',דוקמ גישהל ךירצ תויצאגילבוא רוכמל תורשפא
 אל ןיידע םירמואש ומכ ,וז תוכוש ירחאו ;תועקרק יקיתופא לש תיטפשמה תוכזה
 - .יעקרק קנאב לע התע רברל ןיא ,היקרוטב בטיה הררבוה

 .+ .'תווחא יל החרפו
 דוע ןיאו יתונבל אינודנ רוע ןיא ,יתנקז תעל תוירחא לש ןוחטבה דוע ןיא

 \ לבח .לכ ןיא ,ינבל רומל-רכש
 -ךרדבו ,ריעב ורכמל המכש לע .בלח לש רכ האשנש ,תחא תירפכב השעמ

 בלחה תא רוכמת הנה  ,היתודיתעו הייח לע היתונויערב המצע תא העיקשה הכולה
 ואצי םיצבה ןמ ,ןהילע רוגדתו םיצב ליטת תלוגנרתה  .תלונגרת הנוידפרףסכב הנקתו
 רוע ואצי ןהמו ןה ףא םיצב וליטיש ,תולגנרתל ויהיו ולדני םיחורפאהו םיחורפא
 - םיצבו תולגנרת ,םיחורפא ,םיחורפאו ,םיצב ,תלוננרת--הלילח רזוחו ,םיחורפא םעפה
 הידלי םע וב בשתו רפכב תיב הל הנקתו תולננרתה ולא לכ תא רוכמת איהו
 = םידלי ופה : םהל ארקת איהו ןואש ומיריו וללוהתיו ועשעתשי ,םכררכ ,םידליהְ
 .ובש בלחה לכ ךפשנו רבשנ ,המכש לעמ רכה לפנ היפמ ולא תולמ האיצוהשכו

 ,הרשאל ןיקו-בלח ןיאו דכ ןיא
 : ינא םנ יתקחש תודליב ,היתבשמ לע קוחשל אלש | ,יביבח ,םכמ השקבב

 .תונבלחב קוסעל הילע - + ולאכ תורז תובשהמ בושחל הל השרה ימ ,היתפ תירפכ
 איה - איהו ,ותוא ותשי ריעה ידליו ריעב בלחה תא רוכמלו תורפה תא בולחל
 .+ .ריעה-ישנל ויהי םיעשעתשמ םידליו תיבו ,תונבלחב קוסעל ףיסות

 , ךלש 'תומאהה'ד, לע הבשהמה ,הרעצב ינא שיגרמ ,ללכ קחוש יניא התע
 תושרהש דע ,תישונא ךכדלכ ,תיעבט ךכדלכ איה ךידליו ךתהפשמל החונמ-תיב לע
 .+ .םישמ ילב התוא בשוח דחאו רחא לכו ,התוא בושחל דחאו דחא לכל

 -תרכעהב לבא .תובברו םיפלא ,ונתאמ הברה ,הברה םיבשוחו ,ינא םנ יתבשחו
 .אלמ םלוע בירחהל רשפא ,הרואכל ,קרצ-ןובשחבו סומלוקה

 .ללכ קרצ-ןובשח וניא תמאב ,הנושאר הפקשהב קר קרצ-ןובשח אוה ןובשחה יכ
 תאצוה לא תשנל ונייה םיכירצו וניריב ןמוומו ןכומ ירוסיה ןוהה רבכ היה וליא

 ןיירע ונל ןיאש ,ושכע ,העשה העינה אל ןיירעש ,ינא םג רמוא יתייה ,'תויצצנילבוא,
 ןרריה ןמ םיבר םימ ולוי דוע ,ירנויצקאה ,ידוסיה ןוהה ףסאיש רעו ,תחא הטורפ וליפא
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 םיהרוא קר  םירס זיראפמ אינסכאל יכ ,יתומימתב יתבשה  ,דועו ימור לש ,לסירב
 קר - ימור לש  אינסכאלו  ןודנולמ םיאנסכא קר - ןודנול לש אינסכאל  ,זיראפמ
 ;יראפמ, םיבורמ ךכ"לכ םיחרוא תחא ריעל םיאב ךיא ,המת יתייהו ,ימורמ םישודק
 יל עדונ ךכזרחא ...? תודחוימ תוינפכא םליבשב רסיל יאדכש דע .ןודנולמ וא
 םינסכאתמ 2 ןודנול לטוהבו  ,"קישיפינשמ םיתפרצ, םיאכ זיראפ לש אינסכאל
 אלא ,וישודקו רויפיפאה ויה אל םלועמ "ימור,בו :הנטקה יריעמ  תולנעה-ילעב
 תומשה םתוא לכו .. .תועודי םיתעל המש םיאב ויהש ,םירחא ירמגל ,םירחא םיחרוא
 - .'םש ול היהיש ךירצ דלי לכ,ש ינפמ ,ןיעדתיארמל אלא םניא

 נישהל - תחא הרטמ םהל שי םלוכ .םינושה םיקנאבהל ענונב םנ ןידה אוהו
 'תונמאנ םידי,ל םתריסמו תטעומ תיברב תונודקפו תושלשה תלבק ידידלע םיפסכ
 תיברו ,הצוצק תיברו ,תיברד תיברו ,רבלמ תיברו ,וגלמ תיבר בושחלו ,הלודנ תיברב
 םינוש תונובשח בושחלו "םימי .בוננ,ל ,רשפא םא  ,םיתניבו  ,'זאטרוק,ו ,הטושפ
 .ליח תושעלו רשעתהלו

 םתוולהלו תטעומ תיברב תונודקפ גישהל ךירצ ונלש "ילאינולוקה קנאב,ה ףאו
 'םימוכס השוע , וניאש אלא ,הברה חיורהלו םילודנ 'םימוכס תושעל, ,הלודנ תיברב
 קנאבה ןכ אל ...םיקנאבה ראש ןיבו וניבש לדבהה והזו-הברה חיורמ וניאו םילודנ
 לכ לע ביבח תויהל ךירצו ונצראלו ונמעל הלואג תמאב איבהל ךירצ אוה ,יעקרקה
 .ןיפח וב אצמי ידוהי לכש ינפמ  ,רחויב ידוהי

 יתסנרפו ,םיבורמ יכרצ  ,רמולכ --ינא ינוניב  תיבה-לעב ידוהי  ,לשמל
 .לארשי-ץראב הלחנ"תזוחא תונקל לודג *ערהררצי, יל שיו-,םצמוצמ .ישוכרו ,קחודב
 הזוחא ינא שקבמ אלא ,םירוצמ אלב תואלחנב תוכזל - תולודנב ךלוה ינא ןיא
 םוכס קר הב עיקשהל התע תעל ינא לוכי יקסעו ישוכר יפל  ,יהנויח, ידכ | ,הנטק
 ,הנקז"תעל אבה ער רצי לככ ,הזח ערהררציו ,טעמ טעמ רתומה תא םלשלו עודי

 ימצעל תוירחא לש ןוחטב הזב ינא האור  .החונמ יל ןתונ וניא שממו ילע ףיקת
 יתייהו ,וב הזחא לכה תוזח - רוצקב ,ינבל דומל רכש  ,יתונבל אינודנ ,יתנקז-תעל
 -ימולשתל ,יתרמאש ומכ ,קיפסמ וניא ישוכרש אלא  ,םויה הזב דומודףכות יחקמב הכו
 םינמוזמה ןמ יתעקשהש המכ ,ןכבו .,יקיתופא לש הולמל ינא קוקזו תחא-תבב הלחנה
 יקיתופאב הולמה תא גישמו יעקרקה קנאבה לא יכנא אב רתומה לעו ,יתעקשה ילש
 6% ינממ רשואמ ןיאו - יתלחנ לש

 ' דסומ שי םולכו + הזמ רתוי ילע ביבח תויהל .היהיש קנאב הזיא לוכי םולכ
 קנאבה לש ודוסיש ,םיהיכומו םיאב םיבוט םישנא " בא 1 ונממ רתוי ונל ךרצנ אוהש
 תל םיריבפמו "םיקנאבדתוכלה,ב קרפ יתוא םידמלמ םה ,התע ירשפא וניא יעקרקה
 ,דחא םה םרקיעבש ,תודוסי ינשמ 'םיארבג, הוכ קנאב לש םייססכה םיטצמאה,ש

 סם
|[ 
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 הרימשל אוה :קוקנש ,תיכוכז ילכל וא 4 סרחרילכל התוא בשוח ינא ןיא : ונתורדתסה
 הנוכמל התוא ינא בשוה ,..  ,ץ'צופתיו רבהשיו לקתי  ,הלילח ,אמש ,הריהזו הלועמ
 םיצצופמה םירמחה לכו הוזיזי אל םלועבש תוחורה לכש ,הקצומו הקזח ,לזרב לש
 ,הוצצופי אל

 אל ,םירונה תא אל | ,ארי ינא תקולהמה תא אל : דימת רמוא ינא ןכדלעו
 לע ןתיא עלסכ םידמועה ,םינשקעה תא אל ,שפועמה םולשה תא אלא ,םיכוכחה תא
 ,ארי ינא ":רהה תא ןידה בוקי ו תפח קספפטחטפ | םירמואו םהלש םיידוסיה םיפיצנירפה
 טעמ םה םישק הלאה "םינשקע,הש רשפא ,הרבחב  ,םייחב ,., ,םינרתוה תא קר אלא
 ,תומיענ תוהישל ןולאס הניא ונלש וז ןיעכ תוררתסה לבא ;הבסמב םימיענ םניאו
 םינשקע הל ןיאש ,וזכ תוררתסהל הל יואו .תונורחאה תווקתה לש ןתיא רצבמ אלא
 !רמשמה לע םידמועה

 . ללכ םתוא האור ינא ןיאש טעמכו ,הלאה םינשקעה םה םימעמ | ,ונרעצל
 הטילפל ןמזה ןיידע ריתוה םאו .. ,ונלצא שולק הכ ,ךר הכ ,רשי הכ .קלח הכ לבה
 הנושארה תינויצה הפוקתה ידירש  ,יהחכותו דחפ אלב םיריבא, לש טעמ רפסמ
 וברי - וצרת םאו - .ער ןיא - ,םירדסה םע םילשהלו החונמב ןושיל  םילוכי םניאש
 ! לארשיב םתומכ

 רבעש סרננוקהש ,ךכ ידיל ועינה םירבדה ירה :ונל היה המ יוא : םיננואתמ
 ,. .ומצעב סרננוקה - בונילשט-ןיקשיסוא תלאשב רתויב קסע

 ,3ט% 86ת6, גטז תות| ; םהירהא םירפסמ ןיא ,םיתמכ ,םיסרגנוק ,,,רבעש סרגנוקה

 רוח רתויה היה רבעש סרגנוקהש רמול ךירצ אלה "ןושלב םיכשומ,ש ןויכמ לבא
 היה הז ול התיה אל תדחוימ אמסיס םוש ,טלחומ יווצ םוש  ,םיסרגנוקה לכבש
 -ןיקשיסוא, לש ןינעה ותוא אצמנש ,לאל הדותו  ,רתוי אלו ,סרגנוק םשל סרגנוק
 .הזה בולעה סרגנוקב םימדדתחיתרו םייח"חור טעמ םינכה תוחפה לכלש ,"בונילשמ
 ,םומעש בורמ עווגל היה רשפא שממ - הז 'טנדיצניא, אלמליא

 ןפוא לכב | היהי אבה םרגנוקהש ,שארמ תוארל ידכ איבנ תויהל ךרוצ ןיאו
 -ונממ זוזל ןיאש ,טלחומ יווצ ,אמסיס ונאצמ וליבשב יכ .בבלמ רתויו ןינעמ רתוי
 ,תיאדוה החלצהה ,לכה אוה טלחומה יווצח הלאכ םינינעבו "עקר קה קנַאב ה,

 רתויהו ןבומ רתויהל יעקרקדקנאב בושחל רשפא  םיקנאבה ינימ לכמ יכ
 הולמ אוה םג ,םיקנאבה לככ קנאב אוה ונלש  "ילאינולוקה קנאב,ה .םעב לבוקמ
 לכ םינהונ ךכ ירהו .ץראל-ץוחב ןיבו ץראב ןיב ,ידוהי וניאל ןיבו ידוהיל ןיב ףסכ
 ,םהיתומשב אלא הזמ הז םינוש םניא תמאבש ,םלועבש םיקנאבה

 םיטלש יתיארו הלודג ריעל הנושארה םעפב יתאבשכ ,יתודלי ימיב :ינרוכז
 לש ,ןורנול לש  ,זיראפ לש אינסכא : בותכ םהילעו ריעבש ןולמה"יתב לע םילנוד

- 
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 .םישעמו תובשחתחמ

 אל ,השעי סנ םא םולשהש ,ינא עדוי ,תישאר .ללכ םולשל ףיטמ יניא ינא םלואו
 םיטרפ םישנא אלש ,ןיבהל העשה העיגה .םימי ךרואל םייקתהל לוכי וניא ,םייקתי
 . שיטרפ םישנא קר ויה וליא !םה המו םה ימ םייטרפ םישנא -- ןאכ םיבירמ
 ןמ םידרטנ ויה רבכ  ,םיצורח רתויה הירבועו העונתה יללוחמ וליפא ,ויהיש המ ויהי
 תתונוש תו טיש אלא ןאכ םיחכותמו םיבירמ םייטרפ םישנא אל לבא  ,תורדתסהה
 הרכהה .תוניתמה-תטישו חרכהה-תטיש : םידננתמו םידדצמ ןהל שיש ,תומלש תוטיש
 ,ןויע ךירצ :הבישמ תוניתמהו ;יל רקי ענרה ,יאנפ יל ןיא ,ןיתמהל לוכי יניא :ןעוט
 םיקרוצ םהינשו .המודכו הילצת אל תוויזפה ,הבוט איבמ וניא ןוזפחה ,בשיתהל שי
 םניאו םירבדה עבטבו םדאה עבטב םיחנומ םהינש ,ךומסל המ לע םהל שי םהינש
 אל : ותומכ האמ אלא ,הנחמב אצמנ דחא ןיקשיסוא אל .טנמאריפמט לש ןינע אלא
 תודופיה ינש אלב םייקתתש ,ונתעונתל רשפא"יא .ותומכ ףלא אלא - דחא בונילשמ
 דימת :ןיתמהל תוהש ול שיש ימל ירשא .תונושה תוטישה יתש אלב ,הלאה
 - רחמ 0 םאו ,רחמ הנמייקתת ,םויה ומייקתנ אל םא ,ותוא תועשעשמ ויתווקת
 , תוהש ול ןיאש ימל ול יואו ,חרבי אל ןמזהו ןיתמהל יאנפ ול שי יכ ,םייתרחמ
 תא ונממ לוונ םויו סוי לכ ,וילע ברח דימת ומלוע : ןיתמהל יאנפ ול ןיאש ימל
 ארוקו רמרמתמו קעוצ איהו ,ויתומולח תופירהב אוה האור העשו העש לכ ,ויתווקת
 תושעל ויה םילוכי ,תונבל ,תושעל ויה םיכירצ ותעדלש ,הלא לע ,תוירבה לע רנת
 סאו - :הלא ינש ןיב םולש תושעל רשפא יכו .. .וננ אלו ,ושע א לו - תונבל
 אל : םכל דינא תמאה יכ ,םולשהדהשוע היהא אל ,תאטוח שפנ ,יכנא - רשפא ילוא
 .הנחמב םולש היהי א ל םא ,ללכו ללכ יל תפכיא

 רחפה תא ,יביבח ,יוה .ררפתת תורדתפהה ,לובסת תורדתסהה :ורמאת אמש
 הא ריקומ ינא .ןיאש ינפמ אלו .הנורחאה יתגאד איה וז הנאדו ללכ דחפמ יניא הוה
 התוא בהואו ריקומ ינומכ ןיא ,הברדא .לטכתת אמש הילע סח ינא ןיאו ונתורדתסה
 תורדתפה ,יונל קר איה םא וליפא ,תוריפ האיבמ הניא םא וליפא ,איהש ומכ וליפא
 תוחפ 'חכ, איה ,היהתש ךיא ,תורדתסה לכש ,ינא רבוס יכ .דבלב תורדתפה םשל
 רקי היהיש ךירצ  ,וילע טיבנש טבמ"תרוקנ וזיאמ ,'ירוכצ, חכ לכו  ,לודנ רתוי וא
 םנו .ןמז רחאל תוריפ איכיו הלגתי ,ושכע תוריפ איבמ וניאו הלנתה אל םא :ונל
 :ינומהה םגתפה ילע םיביבחו ,תורדתסהה שארב דמוע ימ = ,רבדב דיפקמ ינא ןיא
 לשמ והלדנ, ידומלתה םגתפהו 'שאר אוה ירה - שארב ורימעהש ,לקמ וליפא,
 יאדכש ,הל יוארה גיהנמה הל שי תורדתסה לכש ,ילצא רבדה רורב -רקיעהו ."ויחא
 הרקי ,יל רקי תוררתפה ןימ לכ םאו .. ,העורה ןכ רדעכ דימת טעמכ יכ ,הל אוה
 רילע םילפנתמה ןיב ןורחאה היהא ינאו המכו המכ תחא לע תינויצה וגתורדתסה יל
 ן'צופתת, אמש ארי ינא ןיאו ,יגניא ןדהפ םלואו ;היכמותו היקיזחמ ןיב ןושארהו
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 לכ ,ומוקמ לע דחא לכ םירוועה ןורחא דע תואישנה ןמ תודיקפהזםלוסב ,תומלשה
 תושעל אוה לוכיו ךירצש המ לכ השוע ,קוירבו חנומאב ויתובוח תא אלממ דחא
 .יןונהכו יוארכ רדופמ לכה ,ומוקמב ,ונמזב ,בוט רתויה דצ לע ודיקפת תא אלממו

 תא םיתיבשמו בירהירחרחמ ינש ואבש אלא .., החוצ ןיאו תאצוי  ןיאו ץרפ ןיא
 טפשמש יאדוב ,  הנחמה ךותל היבוברע םיפינכמו רדסה תא םיבברעמו החונמה

 ורעש ,רהא דצמ -- רחא דצמו ... הילתדתונש שמחו הירי-תונש עבש -- הלאכ םיעשר

 ימצעל ינאשכ .וננחמב הלאה םישנאה ינש ויה אלמלא ונתעונתל היה המ םכשפנב

 הנחמב זא תררוש התיהש  ,תורבקה-תיב תממד ,הממדה תא לכי יניא יל ראתל םג

 26008--מפמוסח!ס5 םגו םיבוכזה םוזמז תא עומשל ידכ דע הממד ,םה ,טקש ..,םינויצה

 ויה אלמליאש ,התע םג ינא רמואו דימת רמוא יתייה ךכיפלו  ...האקה ירכ דע

 -תוינויצה תסיעב הסיסתל םימרוגה "םירמש,ה הלא-הלאה םישנאה ינש ונכותב

 הלזמ ;הדולח הלענ אלש ירכ ,הליחמב שפעתנ אלש ידכ ,םאיצמהל ונייה  םיכירצ

 דימת ואצמנ םלועה ריואל האציש םוימ יכ ,הל םרג ,בוטה הלזמו  ,תוינויצה לש

 הפיסת הב ומרגו ,בקרהל ,שפעתהל ,אפקהל הל וגתנ אלש ,הלש הנחמב . תוחנ

 םייח םנמזב וסינכה הרוטלוקה לע תובירה ירבדו "תוימעה-דחא,  ,הקזח רתוי וא תוחפ

 םיפדגמו םיפרחמ םג םימעפלו םיזגרתמ ,םיסעוכ ויה תוארההירצק .ונתעונתב--העונתו

 ! הנכסב תוינויצה ,וליצה :םיקעוצ ויהו איהה  תעב "םהילכמ  םיאצוי, ויה ללכבו

 אלש קר אלו : ללכ הנכסב התיה אל ת,נויצהש  ,התע ונא םיערוי אלה תמאבו
 תכלל ינא קיחרמו ,הבירמה-ימי םתואב הבחרתהו החתפתה דועש 0 ,הנכסב התיה

 הנכס התיה אל הנמזב תויצראה וליפאש -- םסזופו6 ₪ -- טילחמו רתוי דוע

 -גרפיד, | ,תולדבתה התיה וז :העונתה ךותל םייחדחור הסינכה עורי ןבומבו תוינויצחל

 הירוטסיהה .תויגויצה םצע לש התוחתפתה ירי-לע האבש ,ךכ רמול רשפא םא ,'היצאיצ
 .תוינויצה תלעותל - ןבומכ ,הנוצר תורמל -- תויצראה הלעפ המ ,ונל ררבת .הריתעה
 םישנאה ינש קר וראשו הסיסת ידיל איבמ רמוח רותב תויצראה םג הרבע התע

 לבופ להקה ןיאו .,ונל  םג םנמנתהלו חונל םינתונ סניאו חונל םילוכי םניאש ,הלאה
 ךכ-לכ = ,קותמ ךכדלכ | ,בוט ךכדלכ ונלצא היה לכה - +ןכתיה | ,םתחונמהיא תא
 .תומיענב םימדרנ | ,החורהב  םינשי = ונייה | ;חוורמ ךכ"לכ  ,םמונמ  ךכדלכ = ,ךר

 תחבגבו תחרקב םיררגתמו תחנב םילעתשמ ,סומינב םישטעתמ  ,תוקיתמב םיקהפמ

 ,החונמה תא םיעירפמה ,םינשה הלא אלמליא-. ..סולש ,םולש ,םולשו  ,בר גנועב

 ,םולשההיפרור וניניב םיבורמו ...הנחמב היבוברע םיפינכמו םיגונעתה תא םיתיבשמ

 ןיקשיסוא ,הלאה םיקוחרה תא ברקל םחכ לכב םילרתשמו תורשפתהל םיפיטמה
 ,'הנויח ידכ, ,וחשמ ,הציבכ ,תיזכ ,טעמ ףיסוי בונילשטו ויתושירד תא טעמ טיעמו

 ,,,וז תילכתל "םידעצ, םג ושענ ,הארנכ ,רבכו ,העושיה .אובתו םולשה אבי  זאו
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 .םישעמו תוכשהח מ

 :תחא תבב םירמסמ ינש אלא  ,דהא 'רמסמ, אל םרגנוקהל היהי םעפהו
 'המשוח,ה ירה אלו - : יעקרקה קנאבהו תיקרוטה ('המשה,ה :רחא הסונ) *המשוח,ה
 יוה - ןנברקב הררועש הלודגה המוהמהו המיקהש ברה ןואשה תורמלש ,תמסרופמה
 אלו התוהמ אל ןכרצ לכ יל וררבוה אל ןיידעש ,הדותמו ינא הרומ -- ! המוהמ
 ירהכ - ,וניתודיתעלו ונתדובעל  הסוחיו .התוהמ - רקיעהו ,המצעל איהשכ | התוניא
 ונענהש ,שינרמ ונתאמ דהא לכ .ידמל תורורב ותוציהנו ותוהמש ,יעקרקה קנאבה
 . ללכו לכ םייקתהל היהי רשפא"יא קנאב אלבו ,ווול רשפא-יא הנממש ,הדוקנה דע

 : םירמוא וללה . תועדה ונלפנ ןאכו . ומויקו ותווהתה ינפא רבדב קר איה הלאשה
 , ללכ םייקתהל םילוכי ונא ןיא ותלוז יכ | , המישנל ריואכ ונל ךרצנ יעקוק קנאב
 ליחתהל ונא םיחרכומו םיביוהמו םיכירצו רובאל ךלוהש עגרו עגה לכ לע סח ל
 ןיידע | ,ירעוב וגיא םיה,ש : םירמואו םינעוט וללהו :ענרה הוב ,העשה וזב ,דימ וב
 .רבדב ןייעל שיו העשה העינה אל ןיידע ,בצמה רשכוה אל

 תונלפמה לש-תקולחמה עלס,ו אבה סרגנוקה לש ,ירקיעה ,ישארה רמסמה והז
 . ונכותב הטלפל וראשנ ןיידעש  ,לוכיבכ

 'ריעה"ריבג, לא אבש ,דחא ןכרש לע רפוסמה תא הוה ןינעה לכ יל ריכזמו
 ובומ לכ תא המוצע תובהלתהב ריבגהל ןכרשה חיכוהו .ותבב 'תודבכנ, רבדל
 ןיאש החלצה שממ ,'חרפו  רותפכ, ולוכ אוהש ,'ןינע,ה לש תוחבושמה ויתולעמו
 ןינעה םנמאש ,חור-תורירקב ול בישה ריבגהו ,דימ ולבקלו זרדזהל ךירצו ,הצימחהל

 וניא אוהו הקרפל העיגה אל ןיידע ותכש ינפמ ,טעמ םדקומ אוה לכא ,'ןינע, אוה
 . ןיתמהל תוהש ול שי ללכבו הליבשב םיכודש לע ןיידע בשוח

 ,ךלו הקרפל העינה אל ןיידע ךתבש | ,ינא עדוי - ןכדשה בישה -- ןכ םנמא -
 רבכ הז ,רבכו ,הרנב רבכ ילש יתבו השעא המ לבא ;  ןיתמהל תוהש שי ,ינודא
 + ללכו ללכ ןיתמהל תוהש ןיאש יאדוב ילו ,הקרפל העיגה

 םינינעב ויקסעמ ותוא םירירטמו םאב . קדצ ודצמ ריבנהש ,רבדה רשפא דאמ
 קדצ רבדב לדתשהש ןכדשה םגש ,יביבח ,ודות אלה לבא , םהל םרוג ןמזה ןיאש
 ,ללכו ללכ ןיהמהל תוהש ןיא ול :ולש טבמה"תדוקנמ אוה ףא

 ישוקה לכ תא ונלוכ ונא םיעדוי ,  ןיתמהל תוהש שי לכל אלו ןמז לכב אל
 התע אלו ןיתמהל תוהש ול ןיא לארשי ללכו ,תושעל המ לבא ,שרחה 'ןינע,בש

 . ןיתמהל ןמזה

 קידצמו ןיקשיפוא-בונילשט ןינע לע זמרל יתאבש ,םתא םירובסכ
 םישאמ יניאו הז תא קירצמ יניא : םתיעט - ךפהל וא ינשה תא םישאמו ןושארה תא
 . םיקדוצ םהינש - םתא םיצפח םאו ,םימשא םהינש - םתא םיצור םא .הז תא

 תילכתב המלש תורדתסה : םכמצעב ועינה .םימשא םהינש יאדוב ,דהא דצמ
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 שיש ימו ...סרננוקה חיר תא םיחירמ ונא רבכ ,ונמלועב אוה שנרומ רבכ ,ריואב אוה

 , תונכהה וליחתה רבכ , רוצקב , חירמו ריואב ומטח הלות חירה שוח ול
 אלה ונמצע ןיבל וניניב - םמצע םיסרגנוקה :הזה רותה תא יתבהא המ יכנאו

 ינפמ טא . םיבוטה םינושארה םימיב ,םינפל םהל היהש הז ,םכרע תא ודבאש הדונ

 דוס ערי ךכדלכשו םהילע ודוהמ עיפשמ היה ךכילכש ,לודגה םטינרבק תא םחל דבאש
 לש םכורו ,םהב ולגותה ,םשודח דבאש ינפמ וא = , םתגהנהו םיסרגנוק תכירע

 לודג היהיש המכ ,וב ולגרוהש רבד לכש | . טרפב לארשי"ינב לשו ללכב םדאהינב

 ונא  םיכירצ ונרעצלו ,היהיש ךיא . . .ןילוח השענו ותלודנמ דרוי  אוה ,שודקו

 עינה רבכ ,יתעדלו = ,םינפל ויהש המ דוע םניא סמצעל םהשכ םיסרננוקהש ,תודוהל
 "דופיה קוח,ה הא | תונשל םינפ לכ לעו ,תינויצה היצוטיטסנוק,ה תא רקבל העשה

 וילע שיש | ,עובק רבד לכ , םינש יתשל תחא תויהל םרגנוק ךירצ ויפילעש ,הלש
 - םויב םימעפ שלש אקוד עבק ותלפת השוע םדא |. דבוא וכרע = , 'תובייחתה,

 העשב ללפתמ םדאש | ,וז קר איה  תיתמא הלפת :ושפנ תא תממורמ הניא נוש
 הבוח םתוא עובקל ןיא .םיסרגנוקל עגונב םג רבדה ךכו . חיש ךופשל שרוד ובלש
 ,תוכבופמו תושק ,תובושח תולאש ונמדזיש יתמל ; םינש שלשב וא םיתשב םעפ
 דימת ,הברה םיהיורמ ונייה הזבו ,סרגנוקח לע עימשהל ךירצ ,רתויב םיצוחנ םינינע וא

 ןכ ןיאש המ .סרגנוק אהיש רשפא רחמל :הנכהה בצמב ,"הנתמהה"בצמ,,ב םיאצמנ ונייה

 .ובש היסיאופה תא ריספמ שארמ עובקה רבד לכ .שארמ עובק סרננוקהשכ ,ושכע
 רוע היוצמ איהש רשפאו הפקת לכב תונכהבש היסיאופה הרמתשנ הז תמועלו

 ; ומצע סרגנוקה לש היסיאופהל תכפוהמ הדמב היוצמ איה ילואו ,םינפל התיהשמ רתוי

 תוברתמ וילא תונכהה ,תשטשטמו תטעמתמ ותומד ופוג סרגנוקהש המ לכ : רמולכ
 ןינעו רבד לככ ומכ 'יכ :ולאה תונכהה תא יתבהא המ ינאו . תוחפנתמ.,,ו תולדגתמו

 ןמ רתוי ןינע םיאלמ - םיבוט םימי יברע + "אדבועד אפוג,מ תונינעמ רתוי ןה תונכהה
 , הבהאל תונכהה ,הבהאה תומקרתה םנש .;םירמוא םיסונמ םיברכאו ,םיבוטה םימוה

 -תוקיפד ,תונבצעה ,תובהלתהה ,תוררועתהה -,ךכ רמול רשפא םא ,'הבהאה יברע,
 יברעו ..,הפונ הבהאה ןמ  רתוי ץפחו ןינע םה םיאלמ - םירישכמה ראשו בלה

 ,תונזגרה ,תונשקעה ,"תעדה לע רומעל, ,םחלהל ,רחבהל הקושתה ,תונכהה ,םיסרגנוקה
 , ומצע סרגנוקה לע םכרעכ םילוע םירישכמה ראשו תוררועתהה

 , תווקל שי- וליחתה רבכש ,יעישתה סרגנוקהל תונכהה יפדלע טופשנ םאו

 וא רבמציד תלחתב ,היהי  יתמ עדוי ימ - סרגנוקה .  תבבלמו המח היהת המחלמהש

 פרגנוקה םג היהי הארנכו ,..,םוח ברו ולשב םיחוכוה ,ולדג םירמאמה רבכו - ופוסב

 רבכ םינינעה לכ ובוסי וילעש ,ריצה | ,"רמסמ,ה ,דתיהש ינפמ ,  דאמ ןינעמ ומצע
 .+ .עודיכ ,רקיעה והז ירה הלאת סינינעבו + אצמג



 ,אאא

 עברא, םשב ריש יתארק - םינושארה דומלה"תונשמ םידימלתל תויתמדטסרכב
 ןתוא אוה ןמסמ קרו תופוקתה תא םשב ארוק וניא רוושמה .יהנשה תופוקה

 'פ-לע הפוקתו הפוקת לכ = ריכהל .םיכירצ םמצעב םירימלתהו ,  םיעודיה ןהינמסב

 : אמנודל ,הינמס

 ,גֶָלָשה םמָ
 , לָּפַה ל
 = רורַָּה בושת ףַא

 ג :

 ? רוחה הֶז יא

 : וא .אבה ביבאה תא ריכהל ךירצ דימלתהו

 ,ּולַדָנ םיִמָיַה
 ,ּולְשְּב תואּובְחּו
 - רּואָו םח ברָו

 ? רַה הָז יא |

 . ץייקה רות : דימ בישהל ךירצ ןיבמ דימלחו
 יכ ,רבחתהל הכירצ  וזכ היתמוטפרכו - "םינשה  לכמ םיינויצ,ל היתמוטסרכבו

 תולמב ונל ראתיש , ריש ןכיסנ ןתונ יתייה -- הגרדהב דומלל ךירצ תוינויצה תא םנ
 ,הציקב ,הביבאב + היתופוקה עבראב תוינויצה הא , םיטלוב םינמס ידי-לע .תורצק
 : לשמל . הָפרָחבו הותסב

 ,ּולָדָנ םיִרָמָאַמַה
 ּגלָשָּב תּוקּולַחִמִי

 -- רוא אלו םח בֶרְו
 1 רותה הֶז יִא

 . םיסרגנוקה רות תא לקנב ריכי ינויצ קונית לכו

 ,םלועב סרגוק ןיא  ןיידע יסנמא  ,עינח םיסרגנוקה רות | , יביבה ,איה ןכ

 ףחרמ רבכ לבא ; תיריחכה לא ושגנ אל ןיירע ,ומוי תא וליפא קוידב ובצק אל ןיידק

1 



 ."קס זי%ל ל
== 

 ,דיסח םג אלא ,ריעצ יקרוטו שא םולש קר אל תויהל דאמ בוטש ,יתאצמ הז הארו

 אל זידליוה ךותל ,ושבכ אל ,םנמא ,אטשוק תא ,םלועה תא םישבוכו םיחצנמ םה םג יכ

 - דימח-לארדבעמ םילודג רתוי רוע ילוא םינוטלש םתואסכמ דירוהל וסנ לבא .וסנכנ

 ,לבגומ-יתלב ןוטלש םינשב תואמ ונלש הירוטסיהב םרבל וטלשש ,םיהלא דסהב םינומלש
 ==! םירבדו רמוא ילב תרפסמ איה המכו הוש איה המכ דבלב אנליוומ ןואגה דגנ המחלמה יכ

 .םתואסכמ םידגנתמההילודג תא םידירומו ונתורפס תא םישבוכו "םידיפח,ה םיכלוה ללכבו

 ,תימכשאהב םג תצקמבו ,תיסורהו תינוגר'זה , תירבעה ונתורפסב םירבד ןיאו רמוא ןיא

 המצמטצנ ונלש תיתורפסהו תיתורבחה הירוטסיהה לכ וליאכ ..םידיסחההירופסו םידיסחה תלוז

 םישנא , השעמההילודגו הבשחמההילודג ונכותב ויה אל וליאכ  ,דבלב םידיסחרירופסב קר

 ונתורפס ךותל םיסינכמש אלא דוע אלו .,וירחא וידימלתו ט"שעבה ינפל תועדהיברו םילעפדיבר

 תודיסחה דובכל תוקומע תונווכ םכותב םיסינכמו הנבלב  תורזומה .םישנה ירופס לכ תא

 "לעב תחפשמ לש הסיבכה-תקתפ תא יקסבושטידרב סיפרי בורקבש ,ינא בשוח ,'היקידצ,ו

 תא - ץרפו םיסובכהו םיכלכולמה םינבלבש היפופוליפה תא ררבי ןילטייצ ללה ,בוטדםש

 רבוד ןיא םהילע לבא +: םילודג "וזיא, ויה , יל המודמכ ,םידגנתמהל םג אלהו .םהבש הרישה

 ,הברה םידימלת ומיקה םה םגש ,דבלב אנליוומ ןואגהל ול ויה םידימלת המכו המכ .,רבד
 םהירפפב לפטמ ןיאו םהילע בתוכ ןיאו - ,רורה שארב ודמעו ,םיברב הרות  וציברהו

 ,ותלהת וישכע םירפסמ ןברהתיב לש תוקונית לכ--'בוט ידוהי, הזיא לש ודכנדדכנו .םהישעמבו

 -ינא יל הזחאש ומכו ,הוהב בוט ,רבעב בוט ,דיסח תווהל בוט :יתרמא רשא אוה

 - ,ךמסהןב וילע ביבחש ,טרפב ידוהי לשו ללכב םדא-ןב לש ועבטמ  .דיתעב םג ליעומ
 רשקמ יברה .לודג רבד אוה 'תויבר, לש ןויפיצנירפה ."יבר,ה ,'קידצ,ה ויניעב ביבח ןכדלעו
 אוה , הגלפמה לכ תא ,"תכ,ה לכ תא םג אלא ,וידימלת לכ תא קר אל דחאמו דנאמו

 ץוחנ רברהשכ ,ךרוצה תעלו , הוצמהו דקפמה אוה ,ךמסה-ןב אוה , הדובעל אמסיס ןתונה

 ,ידְו--/989/0 6:31 ,ןירהרהמ ןיא וירחאו-'ןיפולגב, תויהל וצ ןתונ אוה ,"הרבחה קוזחל,

 המודמכ ,אוה ליווגנז .םתורדתסה ךותל הזה דוסיה תא וסינכהו .ומכחתה םייצראה

 ישעמ ירחא ןיאו ,השעש המ עדוי ,"היחיש אוה, אמתסמ :םלצא 'בוט ידוהו, ןיעמ ,יל

 ...םולכ אלו "יבר,ה

 ,המר הרטמ וגל שי :ונל שי לכה .הדמח לע רתוי'םידגנתמ, וגנה ,םיינויצה ,ונחנאו

 .ונל ןיא "יבר.--לבא ,ונל שי םיצורה םידבוע םג--רתויב בושחש המו ,הגישהל תורשפא שי

 ישילשה דישכמ ינשהש המו  ,רסוא ינשה ריתמ רחאהש המו ,תעמשמ ןיאו ךמסדןב ןיא

 תויהל הלוכי ךיאו .ללהמ הז אקוד - ללחמ זלהש המ ,ללחמ זלה - הזש המ , -

 .. .? וננחמב אצמהל הלוכי "הוצמ לש החמש, וזיא ? וננועמב החמשה

 --שקבנ םאו .ונילע אבה יעישתה סרגנוקהל ילש אמסיסה היהת וז-"! יבר ונל ובה.
 . העט ילוא

<-- 
 ההרה" ה-ד" ה-דח"



 .םישעמו תובשהמ

 םדיחמש = / םוסדרפו תונג שי הוקתההתפב . הנטק ריע ןיעמ הינולוק , םירפפמש ומכ ,איה
 דה םיקסעו .םייחופו םינוגח םג הב שיו , ריל רימ םירבוע םהו ,םיפלא תורשעל הלוע
 -חתפבו . הינעדיתלבו המלש הלהקב גוהנכ תועיבתו תוגעמו תונעטו םיכסכוסמ תונוממחינידו
 ינינע לכש  ,הבשומההדעו קר שי :טפוש ןיאו רש ןיאו  ,רז רטוש ןיאו ,לייח ןיא הוקת
 .קפפה תא םייקמה אוהו ,רטושה אוהו ,טפושה אוהו ,רשה אוה +ויפ 9 םיכתחנ הבשומה
 ומיקי אלו .קספה לע רגת וארקיש ,םש הרק אל םלועמש  ,םינמאנ .םישנא יל ורפסו
 ש 0 ונינזאב םילצלצמ 'הלילו  תוליל ףלא לש תוישעמ,כ , םידבדירופסכ ...ותוא
 םתייחכ םייח לכונ אל רעשל םג ,ונלש תיתולגה הקיכיספה םע , הלוגההינב ונחנא .הלאה
 ונתנ אלש םיכרע םה הלא לכ .השדחהו הנשיה תוינויצה התשע הלא לכ תאו-.םש
 לשמל .םירחא וכז ולו .  היחתה ירקיע םה םה ירח לבא ,לקשהלו תונמהל , דדמהל
 - 7 םיחמש , החמשדיאלמ ויה יאדוב ,הלאה םיכרעה ןמ ירישעה קלחל  ,םייצראה
 יטטוקתמ יאשחבו םיזגרתמו םימערתמו םיננולתמו ,דימת םיבבימו םיבשוי ונחנאו

 . ונחנא םינייכב ,ונחנא םינחרט

 תא קלחמ ,'יפואהו ןימה, :דחאכ הערהרסחהו העד אלמה ורפסב רג ינייוו וטוא
 ולצא םיסנכנ םידוהיה ונחנא : בגא ךרד) תושאההדוסיו ירכזה דוסיה , תודוסי ינשל תוישונאה
 רוסיהו ידגנתמה דוסיה : תודוסי ינשל ןכדםג ונמע תא קלחמ יתייה ינאו : (תושאהדדוסי רדגב
 .ונבש םיימואלה תא ךכ קלחל רשפאו רשפא ,ךכ קלחל רשפא וגמע לכ תא אל םאו .יתודיסחה

 רבדל התע םיברמ ךכדלכ--? התע ותוא עדוי וניא ימ הלאה תודופיה ינש ןיב לדבהה
 .תודגנתמה ןמ תודיסחה תלדבנ המב ,התע עדוי קונית ת וליפאש דע , תודיסחה לע ונתורפסב
 . םינבצע ,הרוחשדהרמ ילעב םה םידגנתמה :אוה ךכ ,יתעדל ,ישארהו ירקיעה לדבהה ךא
 םהיתומשנ ירתסב / םהיתובלב םיטטחמו םירקנמ םה רימת , םמצעב םיאטח םישפחמ םה דימת
 , םתרותמ ,םמצעמ ןוצר םיעבש םניאו  ,םגפ הזיא ,לוספ הזיא ,ןורסח הזיא ואצמי אמש
 טעמ -תוצמ ומייקש המכ :םהל טעמ-הרות ודמלש המכ ,םיבוטה םהישעממו םהיתווצממ
 תא עולבל .םיצור ויהו םה םיינחור םינתבער .םהל טעמ - םיבוט םישעמ ושעש המכ ,םהל
 . םחחא ליבשב םולכ ריאשהל ילב ,םיבוטה םישעמה לכ תאו תווצמה לכ תאו הרותה לכ
 םיראתמש ומכ ארונ ךכרלכ וגיא ולוכ םלועה .םקלחב םיחמשו בוט בל ילעב םה--םידיסחהו
 יכל אקוד אלו ,הנווכה קמוע יפל , הכשחמה בור יפל לכהו ןודנ אוה בוטב םלועה .ותוא
 תוקבדתהו 2 הוקבדתהו ,הוצמ לש החמשו ,בלבשחהלפתו , היוצר הנווכו , הבוט הבשחמ .השעמה בור
 - -- םייחהו , בצעתהל ןיאו גואדל ןיאו .הלוכ הרותה לכ דגנכ תולוקש--םלועההארובב
 .! םידוהי . , םייחלו ,רקפה -םלועהו , ו ךורב-שודקהו

 רוסיה ןמ ה םייצראה ,ירגנתמה דוסיה ןמ עורי ןבומב ונא , םיינויצה ,ונחנא
 ! םחמש היהנש ,הוצ יברה--הוקת ןיא  ,הירוטיריט גישהל הוקת שי .יתוריסחה

 ! םהב אנקמ ינא דאמ המ ,יביבח ; םהב וגא אנקמ



 יב רידה זא יל רסמש ומכ ,וז "הקירימא,התולגתה לש הירוטסיהה יהוז
 .התוא איצמה ןודנולב םיטסילאירוטיריטה תצעומב םיריית לש רבח אל ,וארתש ומכ
 ,םנמא  ,רברה רקיעב . 'הירוטסיה,ה .ליבשב םהש ומכ הלאה  םירבדה תא יתרפס

 המ ףאו .הנושאר השרחה  הירוטיריטה תא יאיצמה, ימ  ,הזב יהנימדאקפג, םוש ןיא
 אל וירבחו .ב רידהב םישנאש , ינחטבומ .םולכ ךכב ןיא הפי התלע אל .היצידיפסכהש
 המכו המכ םוי דועבמ םינמוזמו םינכומ רבכ יאדובו ,םהילע ליפי אל םבלו םתדובעמ פרי
 ,אוצמ"תעל סקיתרנמ םואיצויש , הלאכ "הלילדתונולמ,

 ,ישמאה לכשה תורמל .הלאכ םישנא ינא בהוא .םיבוט תונמאנב , םיבוט םישנא
 ושקבל םתדוכעמ םיזז םניא  ,םינומדקה םירקחמה םירמוא ויהש ומכ ,'תומכחמה, לכ חורמל
 םתרובעב תחנ םיאצומ םהש --רקיעהו .איטי ליבשב תושדח תונידמ ץראההתופמב שפחלו
 הנכ הרקמ הדק וליא :ישפנב ינא רעשמ יכ .םהב ינא אנקמו םתוא ינא בהוא ...וז
 התיה הנה - ! תוחכות המכו תוניק המכ ,ונמלועב היה שער הזיא --הלילה , םיינויצה ,ונלצא

 םוי לכב םישעמ םה הלאכ םירקמ ,ופיב תונכל שדחה רפסההתיב יפנאמ דחאב תלופמ
 וליפא ירהש , הינבה לע םיחיגשמ םיסונמ םילכידראש םוקמב ,םילודג רתויה םיכרכב וליפא
 הרקמ הרקיש םוקמ לכבו .ןיבי ימ תואיגשו ךאלמ אלו םדא אוה הסונמ רתויה .לכידראה

 המ ,םלוע לש וגובה -ונלצאו .רבד ןיאו - םינובו םירזוחו תלופמה תא יאשחב םינפמ הזכ
 ריא , תטעומ הלקלק ! הנכסב בושיה לכ וליאכ  ,הכובמה התיה הלודג המ , שערה לדנ
 תובצע ידיל ,שואי יריל ונתוא איבמ אוה דימ[- אוהשהלכ 'ןוסא, ,ךכבההמ לש החלצה
 םינייכב תמאב ונא + םיינויצה ,ונחנא .. .םייאשחו םייולג םיכוסכס  ידילו ןיחומהדתונטקו
 רבד ןיא ,ונחמשמ רבד ןיא ,יאדמ רתוי םירקנמו םיטטחמ ונא .. הרוחשההרמ ילעבו םילודג
 ! וניניעב טועפ ךכדלכ .ןטק ךכדלכ אוה ונל שיש המ לכו ,ונתוא קפסמ

 ,הומשל המבו תואגתהל המב ,ראפתהל המב ונל שי אלה ,ןכ וניא רבדה אלה תמאבו
 היחתב ןושלה תיחת ךרע תא ריכמו עדויה לכ !הוש איה המכ דבלב תימואלה וננושל תיחת
 .הכאלמהדיצח רבכ התשענ ןושלה תיחת םעש ,רשפאש ,הדוי אלה תיללכה תימואלה
 הימונוטבאו .תמדקתמו תכלוה לארשידץראב ןושלה תיחתש , הב םידומ לכהש ,איה הדבועו
 -םוחתמ , הגה דעו םירצממ םתנוכתו תולגההידוהי תא ערויה לכש . תימצע הגהנהו תירוטלוק
 הץראב התע איה הרבוע איה םג אלה--התורשפאב קפס ליטה ,הקירימא דע היסורב בשומה
 היחי ךרדב ךלי יכ ידוהי דודגש , וניפ לע רוגש םגתפ היה רבכ אל הז דוע ירהו .לארשי
 היסורמ 'םירטוש, איבהל היהת תחרכומ תישפח תילארשי הלהקו ,קאזוק לש ותרימשל קוקז
 שיש , הגשה תא  םיחיכומה .םימגתפה ןמ המודכו ,ריעב רטשמהו רדסה לע רומשל ידכ
 וטייקתנ וזו וז ירהו . תימצע הנגהו תימצע הגהנהל עגונה לכב ינידמהו יתורבחה וננורשכמ ונל
 רחבנ דעו ידי לע תימצע הגהנה שי הבשומו הבשומ 5 .אלפנ ןפואב לארשידץראב
 ,לשמל ,הוקתהחתפ .ויתוטלחה תא הרממ ןיאו - ויפ ליי םיכתחנ הדוח יניגט לכש ,רבדל
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 םישעמו תוכשהמ

 םיינעה - םירד םשש ,ריעה ז וצקל--םידוהיה בוהר לש תלופפהל ומצע תא שידקהו

 ןתבסש ,לארשיב תולהמה'יובר לע ינזאב ןנואתמ היה דימתו .םיאלבהדקושמ םינונההו רתויב
 תוינעה , הסנרפה , הביבסה יכ ,אפרהל ונתנ אל הז ינפמו ,םימדדטועמ בור יפדלע איה

 הדשב הדובעו  ,יקנ ריואו , תובשומו לארשי"ץרא לע םלוח היה דימתו  .תומרוג תורזגהו
 ולוכ םלועה לכ לע ףיקשמ היה "ילנויסיפורפ, לככו , תירפכ הלכלכ ,האירב הלכלכו ,ןנבו
 *רטראשמ,ל ,הבורק הלואגל הכחו ינידמ ינויצ היה ךכיפלו ,ותבאלמ לש תרפופשה ךותמ קר
 תולאש .ומד תא תוברהלו והזח תא ביחרהל "ונמע תאופר, תא שיההלו רהמל ירכ ,ףוכת
 לש ויניעב קר וניתובא-ץרא לע ףיקשה אוה ,ללכ ותוא תוקיסעמ ויה אל המודכו הרוטלוקה
 רותב ,ינאו . אפרמו בוט ריוא ול ןתתש ,"ונמעל יללכ ןוירוטאנאס, הב הארו םילוחהאפוה
 םירעוסו םימח םיחוכו דימת ויהו ,תורחא םיניעב וניתובא ןירא לע ףיקשמ יתייה ,רפסהרשוא
 םניאש ,'םירפסההילכוא, ,'םלועההילבמ, הלא יפלכ | תופירח תורבהב 2 אל אוה .וניניב

 ,'תויראהחירג,ל תופי תונמ קלחמ יתייה ידצמ יכנאו ,התוא םילקלקמו תוינויצה תא םיניבמ
 בחרה לאידיאה תאו התוא םיניבמ .םניאו תודהיה תעידי אלב ונילא ואבש ,"םיוגה, הלאל

 תוכלהב הז תא הז םיהפקמ ונייה ךכו . תוינויצב הרוטלוקה ךרע תא םיריכמ םניאו הלש
 + םהה םיבוטה םימיב םינושה םיינויצה ךרדכ ,רתויו הלילה תוצח דע םימעפל ולא

 ,יל עדונ ךכהרחא ב רידה תא יתיאר אלו וז ריעב יתייה אל ינאו . םיבר םימי ורבע
 יתנמדזנשכו .םולשב בשו אבצל והקולש םינושארה ןמ היה תינופאיהדתיפורה המחלמה ימיבש
 ונתהיש הבסנ המחלמה תוכרעממ תונורכזו םירופס ירחאו .ותיבב ויתרקב וז ריעל הנש ינפל
 ,הנושארה ותנקסמ ובלב הקזחתנ םינשה תצורמב .  קיתודיתעו לארשידןידא לע םעפה דוע
 ,ונמע יכ ,לארשידץרא תא גישנש דע ןיתמהל השקש ןויכמ לבא , תולגב הוקת ונל ןיאש

 ,הדשל דימו ףכית תאצל ךירצ אוה יכ  ,ןיתמהל תוהש ול ןיא ,ינפוגה ובצמ תמחמ
 , היהתש הנידמ | וזיאב יהליל-ןולמ. התע-תעל ול שקבל אוה ךירצ ןכ"לע = 0

 בורל ש יויו הלאכ 'תונולמ
. 

 ,םלועה יקלה לכב הלאכ עדוי 4 רמול ףיסוה - . ימצעב יכנא

 קיאנירי ק-איה ןהבש החבושמהו הבוטה , הקירפאב הלאכ שי דוחיב , הפוריא 7
 םיכז .הימימו בוט  הריואו לארשיהץראלו  הפוריאל הבורק אוהש ינפמ , הקירפא ןופצב

 הארה ,הקירפא לש ץראההתולילג תופממ תחא הלודג הפמ שרפ ורבדבו ,לדו ןטק הבושיו

 םע םירבדב הילע אב רבכ ,וירבד יפלו .הילובג תא יל ראבו הקיאניריק לש החטש לע יל

 .'םיצוחנה םידעצ.ה תא תושעל וליחתה רככו , ויניעב רשי רבדהו ליווגנז

 הברה קפע ונויערב קודא ותויהב . טושפ רבדה - ? הז יהקירימאדיולג. ידיל אב ךיא

 שקבמו שפחמ , תופמב קרב , תוידיפולקיצנאבו ינוקיסכלב ארק , ץראהדתולי לג תעידיב

 ,םייצראה לש תוריפסב םה םיכורמ ,הארנכ , הלאכ "םיפארנואיג,ו , תויונפ תוירוטידיט

 .יפוזשב וז הגלפמב תויוצמ ןהש , תובורמה תוירוטירימה ןתוא לכ ,הארנכ ,ןאכמו

 . ---'הוו ו- , רתויה םימכחה וליפא םהילע ומלח אלש ,הברה םירבד םלועב שי ,ויצארוה ידידי,

 , םנשי ,םלועב הלאכ םירבד שי ,םנמאו--.'םילודג



 יקסניול .ל .א

 הרדקה רבדב הטודקנאה תא יתוא תרכזמ המצעל איהשכ םיחמומה לש םתעדהתוחו --

 תחא השא .ןירפסמ דחאב םכילע-דב ₪ ש  התוא רפס ןורשכ ךכ-לכבש ,הרובשה

 וזו .הנממ הלאשש ,המלשה תחת הרובש! הרדק הל הבישהש לע התרכחב הטטוקתה

 -תישילש ,המלש ךל היתבשה - תינש ,הרובש התיה הלואשה הרדקה , תישאר : הבישה

 קסע יל ןיאו ךיבאהיבאב חורה סנכי .. .תיעיבר  ,תיעיברו , ללכ: הרדק ךממ .יתלאש אל
 ..+ ללבו ללב ךמע

 4 ואהש ינפמ , תישאר ,םיחמומה לש םתעדדתוח יפל ,הלצת אל הקיאניריק
 מכ ךכרלכ הירופ הניא ץראהש ינפמ ,תינש : לודג בושיל םוקמ הב ןיאו הלודג הניא
 אל םימ רסוח תמחמש ינפמ ,תישילש : תורכאל רתויב תלגוסמ הניאו היתודואדלע ועידוהש

 תיעיבר ,תיעיברו .םלועל תאזכ היהת אל הארנכו םלועמ םיסולכואב הבורמ תאזה ץראה התיה

 וחיני התע הב םיאצמנה םיבשותהו ,שארמ ורעשש ומכ ,םדאמ ךכהלכ הקיר הניאש ינפמ -

 .םישדח םיסלכוא לש תינויצאזינולוק תובשיתה ךרד לע דאמ םישקו םיבורמ םילושכמ

 ןושארה ןוילופנ לאש -- ? ריעל יתסנכנשכ ידובכל התותההילכמ ורי אל המחינפמ =
 ןיאש ינפמ ,  תישאר - זלה בישה - ! ךתוכלמ דוה - .זנכשא ירעמ תחא לש שארה תא

 . תקפסמ הנושארה הבושתה -- ןוילופנ בישה - !ךיד - . ., תינשו , הפירשדקבא

 הקיר הניא איהש ינפמ ,  תישאר, - ? ידוהי .בושיל הקיאניריק חלצת אל המדינפמ

 םיבורמ םילושכמ וחיני התע הב םיאצמנה םיבשותהו ,שארמ ודעשש ומכ ,םדאמ ךכ"לכ

 - ...ינפמ ,תינשו - "םישדה םיסלכוא לש תינויצאוינולוק תובשיתה ךרד לע ראמ םישקו

 60 תקפסמ הנושארה הבושתה ירהו

 ןכריפדלעהפאו : הקירפא ןופצב ת"יאטיה .הנידמה לש הנינע םלשנו םת רבכ יניעב
 דחיב איצוהל םירמוא םייצראהש ,וז היצידיפפכא לש טרופמה ןובשחהוהןידהל ינא ןיתממ

 ינשו תושק םיתעה ,םנמא . תוחפ אל , םילבור ינש ריחמב ורכמלו ליווגנז לש ותנומת םע

 יליבשב יכ  ,הפוס דעו התלחתמ וז "הירוטסיה. אורקל ינא הצור לכא , עבטמ טה םילבור

 , הלחתהה ירהכ ,ונלוכל רבכ עודי אוהש ,ףוסה ירה אלו .ןינע האלמ איה

 ויעסמב ץישולס םוחנ רידה לפנ , םיירבעה םינותעב ואבש , תועטוקמה תועידיה יפכ

 העשה ןמ התוא םיסחימש שיו ,"הירוטסיה,ה הליחתה ונממו הנושאר וז האיצמ לע הקירפאב
 . היסור םורדב הזה "ןויער,ה לש ותדילו ותרוה ויה :,יתסרגנ יפכ לבא  ,ליווגגזל הנושארה

 תוא"טיה הקיאניריקמ יתעדי ינאש , איטי ירבח לכ ינפלו ,םיארוקה יביבח , םכינפל ראפתאו

 . היצידיפסכאה םשל החלשנש םדוק הבורמ ןמז .רמולכ ,יהרותךןתמ םדוק, דוע

 : היח ךכ היהש השעמו

 םינושארה םימיה ןמ דוע ,רבכ הז יתעדי ,םורדה ירעמ תחאב בשויה ,,ב רטקודה תא

 ותויהב .ןויצ לע םלחו וריעב וילוח תא אפרש , קודא ינויצ היה אוה . תוינויצח לש םיבוטה

 הלודג יסיסכארפ, ירחא ףדר אל ,ובל תא החישקה אל ןיידע "היסיפורפ,הו ו םימיל ריעצ זא
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 .םושעמו תוכשהתהמ

 וורו י-ם

 החונ סחעד ןיא .םהל טעמ - םהל שיש המ לכו החונמ םיעדוי םניא ,םמצע םע ןובשחב
 , םיומינפ םיגרטקמ םהל שי רימתו .םהילעפמב חוררתרוק םיאצומ םניאו וגישהש המ לכמ

 םומעפל םאו השענה לע גפעתהל םהל םינתונ םניאו םישעמה לכ לע םיגרטקמו םיאבש

 התוא םיקיתשמו םיאב דימ - הקוחר הנפמ דריש וזיא תעמשנ
 לכה - ךל המודטכ .ושדחתנ תווקתה . היקרוטב הכפהמה ימי םה הלאה םימיה דנה

 טעמ ובהלתנש תוחומה תא םיננצמו םירקבמ םיאבו -- , תוררועתה םיינויצה בוחרב ,בוט
 +..ןנוצ לש לודג ןולס ךילע םיליטמז

 הלטע רתויה , תלעופ רתויה , היח רתויה הגלפטה התע םה ףוסהףוס אלה םיינויצהו

 לע תוגלפטה ראשב .ךכ תינויצה הגלפמב םאו . תוחכבדהבורמו הרישע רתויה .רובצה םע
 ,םהיתובוחרב החוצ ןיאו ץרפ ןיא .הולשו םולש םייצראה יגוחכ קרו .המכו המכ תחא
 ןטקה םלועב בוט לכהו , ותיערמ-קאצב חמש םגיהנמו םגיהנמב םיחמש ,םקלחב םה םיחמש
 םלעפמ םא , םילטבתמ םניאו םהינפ לע םילפונ םניא םייצראה יכ ,בוט ולוכ אוהש , הזה

 רלאחידאול היצידיפפכאה ירחא , םיינויצהרהנחמ ,וננחמב היהש המ ינרוכז .םדיב הלע אל
 היה אלה שירע"לעדידאוש יפדלעדףא  ,הנחמב הררש ,השוב ןיעמ , תובצע וזיא : שירע

 םיאור ונא המו ,  הפוג תוינויצה אלו , תוינויצה ליבשב יעצמא קר , תוינויצל תוארפרפ קר
 ,םילאירוטיריטדםיינויצמו םהיתושירד תדמ תא םמצעב וניטקהש ,הזמ רבדא אל--? םייצראה לצא
 ץראכ חוטב טלקמ, תחת סורגלו תיאליזבה המארגורפה ןמ .דחא ףיעס קר תונשל ורמאש
 המארגורפה לכ תא התנשש , תינויצארגימָא הרבחל וכפהנ ,םתס "חוטב טלקמ, -- "לארשי

 לש הגיהנטש , ץראה התואב םידוהי לש תוחפשמ וזיא בישוהל הליחתהו הלוכ תיאליזבה
 פירמחה לכ תא ללובמו ךתהמה רוכ ,רמולכ | ,"ךותההדרוכ, םשב הל ארק תויצראה
 תינמ . . .וז ץרא לש ךותהההןורשכ תא ללהל הברה ךכדלכו , וכותל םינתונש תויכתמהו
 רמחיש ,תילאירוטיריטדתימואל הגלפמ לש הגיהנמל הפי ל ל כב המכ דע ,הלאשה תא ינא
 םימעה לש תימואלה הרוצה תא קוחמל לגוסמ אוה ךכדלכש ,'ךותההדרוכ, לש וחבשב רפס
 חינמ .. .הזה *ךותההררוכ,ב תו ל לוב תה ל שרח רמוה חלשי הז םע דחיו ,וב םיאצמנה

 ורדתפהה לא תוכייש םוש ול ןיאש ,ידדצ ןינע והז יכ ,יל םירמואש ינפמ וז הלאש ינא
 אלא דוע אלו : דוחל הנלפמה גיהגמ ליווגנזו דוחל ןמאהו רפופה ליווגנז ,  תיתוגלפמה
 אלה לבא .. . ךפיהלו הגלפמה ליווגגז לש ותעדל דגנתהל לוכי ןמאהו רפוסה ליווגנזש
 יתוגלפטה הדובעה רקיע איה ,החילצה אלו הקיאניריק תא רותל הכלהש ,  היצידיפסכַאה
 ריא לע םיבצעתמ ןיאו רפדב םידיפקמ ןיא :םולכ ךכב ןיא ןכריפדלערףאו , םייצראה לש
 וחלש :הב םיראפתמ וליאכו וז החלצההיא לע םיזירכמו םידמועש אלא דוע אלו . החלצהה

 תא ומסרפי בורקכש ,םופרבו תודחוימ תופיסאב תולוקהילוקב :ועידוהו הקיאניריקל םיריית
 ,הפי התלע א ל היציריפסכַאהש . . . ומסרפו םהירבד תא ומייקו , םרוית תואצות

 ףסותמ , תלרוגהדילעבל הלילב ץר היהש ,לירגמה ינולפל -- ? המוד רגדה המל לשמ
 ...לרוגב וכז אל יכ-םרשבל םתנשמ םינשיה תא ררועמו תונזלחההתויכוכז לע הכב
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 ,יקסניול .ל א

 ונמא לחר ? וזל הז ןינע המ , תמאב ,יכ .., הריחי הנב לע הכבמה םירמ םע דחיב הינב לע

 --בונדושטב העריאש התואכ תירסומ הדירי ידיל ועיגהש : הינב לע תוכבל הל שיו שי יאדוב

 -יחהש .םינש יפלא ךשטב רמה ןויסנה האצותו ארונה דחפה ינפמ אלא / םתמשאב אלו

 הימחר תא הפפאש  ,הדיחיה רתיה אל  בונדושט - 'ןמזה דה,ב גו פס רמ/ ריעהש ומכ

 ימיב הלאכ םיארונ םירקמ לש המלש הרוש םש  הנומ הז .רפוס , האריה ינפמ םיחאמ

 םהיתובא םד לע םינב ודמע יכ ,ונשפנ ררחת םרכזלו םמשל רשא , םירקמ - , תוערפה

 , ןהיתונב תפרחב -- תוהמאו םהישנ תפרהב םילעב ואר יכ = ,םהינב םד לע תובאו

 ועז אלו ּוענ אלו ...

 ,קילצינ) . , ,ּואָצִי אל םֶּתַעדִמּו ּורקנ אל םֶהיִניִע תֶאְו

 הגרדמ ידיל ועיגהש ,הינב לע הכבמ לחר : תוכבל המ לע הל שי יאדוב לחר ,יוה

 ,תאז ןיא .. .- ? הלו היתונברקו בונַאיורטל המו ,  בונאיורטלו הל המ - םירמ לבא ,זכ
 . םידוהיה ליבשב אל .בתכנ ורקיעב הזה רויצה םגש

 אל .הלאכ םירויצ בותכלו שא םולש תויה בוט אל :יביבח , ורמאתש המ ורמא

 םהמ דוטלל שי  ,תמאב ,הּזה רבדבו ,םיגהונ ויהי ךכ אל יארוב םיריעצה םיקרוטה ,בוט

 .הברה הברה

 ,ריעצ יקרוט תויהל בוט

 , םירבד המכ דומלל ונחנא םילוכי םהמ םגו . טסילאירוטיריט תויהל - הזמ בוטו

 .החלצהל ללכ םיקוקז םניאש ינפמ ,טושפ אלא ,םיריעצה םיקרוטהכ וחילצהש ינפמ אלו

 םיחמשו בוט בל ילעב םהש ינפמ - םהב .אנקא םהב -- ,אמלע יאהב אנקל ימב שי םאו

 -? םקלחב םיחמשה הלאל אל םא ,הזה םלועב בוט ימלו ,חילצמ ימו  ,רשואמ ימו . םקלחכ

 תומייק ןהו הטלפל \ראשנש , תוטעמה ולאמו ,םינפל ונלש תונושהו תוברה תוגלפמה לכמו
 ! םהינפב לכתסהל גונעת ,שממ .בלריבוטו םקלחב םיחמש יתאצמ םתוא קר - ,התע רוע

 ,ותעשב ידנוב,הכ ,  תינלוקו תינצחש ,  תינתואג הגלפמ םלועמ ונכותב התיה אל

 טָאירַאטילורפה לש ידיחיה וספורטופאל ומצע תא בשחו הנוילעה ותלעמב רמעש העשב

 --רכעה להקה לכ "ד:ומ,ה יניעב העש התואב היה ירה ילארשיה טַאירַאטילורפהו -- ילארשיה
 זא רבדו .רפסמב ואב אל םגו המואמל ובשחנ אלש טעמכ ,םינגרובה ,םידוהיה ראש

 ןונגסב םימעפלו הוצמו ריקפ לש ןונגפב םימעפל ,דחוימ ןונגסב הזה "ידיחיה סופורטיפא,ה
 ,אחתיר ןדיעב ,זא וליפא ןכדיפרלעהפאו . .,דוע יספאו ינא. :רמואכ ,הפצוחו לוטב לש
 ,ושענ אלש םישעמ לע תובצע לש ןוט הזיא ולש "םיטספינאמ,הב שיגרהל היה רשפא
 .+ ,ומייקתנ אלש תופיאש לע

 - סתדעב השענה לכ לא וננוכתה .םיעבשומה םינייכבה םה אלה הלא -- םיינויצהו

 םיאב םה ךיאו םהישעמב םיטטחמו םירקנמ םה ךיא ,וארו וטיכה ,תחנ ןיאו םולש ןיא
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 ,םישעמו תובשהמ

 מוא תוירבה הפי ןכא .. .ויקוטו ןילרב ידימלתמ , םירחא ירמגל ,םירחא םידימלת יניעב
 ...ץחכ אטאטמה םג הרוי אוה"ךורברשודקה ינפלמ ןוצר יהי םא

 יונ לש ורמאמ הרבעש הנשב םפרפתנ םאו .ריעצ יקרוט תויהל בוט ,יביבח ,ןב

 גשומבש ,יאדו ,ונממ םג בומ ריעצ יקרוטל הנה ,"שא םו לש תויהל בוט.ש ,דחא

 דקרלו יישכיר ָרְרַא, תבשל לוכיש ימל בוט ללכבש ומכ ,שא םולש םג תויהל בוט עודז

 ריפל אצמת םאז , לגרהו ןויסנ הכירצ לבא ,דומל הכירצ הניא וז תוגמוא . תונותחה לכ לע
 תיוג - יכנא ןיבמ ,  םייוגה ליבשב תידוהי בותכל ידכ דחוימ ןורשכ ךירצ .דחוימ ןורשכ םג

 ,םיברתמ ץראההימעו ,םירבדמ ונא םינושלבו םיבשוי ונא םכותב -- ? תושעל המ .םירבעל

 דימעו םירומג םירוב :"תולגה יחרפ,מ וב ןיאש לארשיב תיב ךל ןיאו , תרבגתמ "תורוב.הז

 רשפא םא - תורצה ינפמ ,קחדה ינפמ ,חרכהה ינפמו .'תירבע הלמ. םיעדוי םניאש , ץראה

 תמא .לוחו שדוק יכרצל הב שמתשהלו םייוגה ןושל תא רהיל ונא םיחרכומ - ךכ רמול
 םישמתשמ -- הזמ הנוגמש המו ,ךרוצל אלשו ךרוצל יאדמ רתוי הב םישמתשמ ונאש ,רבדה

 ונתלכי לכב םילדתשמ ,הפצוחב םג םיטעפל ,הואגב , תוראפתהב , תדחוימ הבחב הב

 המכ ,לבא -- ירבעה רובדה תיחת לש ןויסנה תא םג םילטבמו תימואלה וננושלמ קו רתהל

 , םייוגל תייוג בותכל םידוהיה דצמ ןויסנה תא םג ינא ןיבמו .אוה ןבומ , ביצעמ רבדהש
 םימחר תעשב , ןוצר תעב ילוא :הבושתב 'םריזחהל ידכ , תומימתב םירבוסש ומכ ,םא

 ינפמ - הלודג רתוי דוע תומימת ינפמ וא - ,ונל קיצהל ופיסוי אלו םתתוע תא ועדיו וריכי
 ,לארשיב תונורשכ שי ןיידעש , ונייחרטוח קספנ 2 ןיידעש ,םייוגה אנהועדי :"םשהרשודק,

 םילקלקמ םהש" ,דואמ 0% םהש ,םירמואו ,הלאה תונורשכה תא םילטבמ םייונהש המ
 - :ףוסבלו \ .ידו - םהב םיחיגשמ ןיא :םולכ ךכב ןיא - תייוגה םנושל תאו ייוגה סמעט תא

 ילוא : תירמחה תלעותה ינפמ , הסנרפה ינפמ ,טושפ ,םייוגל תייוג בותכל םידוהיל רשפא

 --יהוז םייוגל תידוהי לבא .ןיבמ ינא הלא לכ תא ...הז םנחלושמ םג ונתוא םייוגה וסנרפי

 ,ול קר ךייש וז האגמה לע טנטַאפה .שא םולש לש ותאצמה :, תרחואמ , השדח האצמה

 לש רמולכ ,ולש ותרידקב דיזנה תא דיזה .בקעיש . ןבומ ,והטיעלהו ושעל דיזג דיזה בקעי
 ףילשהל היה ָךירצ ,חבשל םעט וב ףיסוהל ידכב ,ודיזנ תא חיבשהל ידכבש אלא ,בקעי

 ברעה חוחינה חירה ןהמ ףדונש 0 ילימ ינהמ :םיפידח םילבת וזיא לישבתה ךותל

 האנ הלכ איהש | , תיטודקנאה הלכה התוא ןיעמ אלא ,  הלילח - ? הברה םילכת .ושעל
 ולוכ אוה ריזנה ...רתוי אלו , תרבועמ - תצקמה ןמ תצקמ , תצקמ איהש אלא , הדוסחו

 ,תצקממ רתוי םג םימעפלו .ושע לש וחיר ונממ ףדונ תצקמה ןמ תצקמש אלא ,בקעי לש

 ןוילנכ ספרנש ,'בונאיורט, רויצב ,שא םולש לש ;ורחאה "ולעפמ,ב לשמל  ,רתוי הכרו
 רתוי הברה הז חיר ףדונ ,ונלש תיממעה ןושלב בותכה ,ידניידפ, ןותעהל הפסוה ,חספ לש

 . םימרוקה "וילעפמ.ב רשאמ

 הכבמה לחר תא ויכלו הזכ ןונגסב בותכל ידכ תדחוימ  תונמא תכרצנ ,ןכ םנמא
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 .יקסגיול ל א

 ידו ליח יד םהל היה אלש דוע לכ םלועה ריואל ואצי אלו ,רבלב חורה לע ךומסל ןיאש
 'םיפורק, רפירתו חתותדילכ האמ , םינודיכ ףלא םישמח לש הפסוה םע 'חור, יאדוב .. ,חכ

 אלב ,'חוה. קר  ,דבלב "חור, לבא : דואמ בוט רבד אוה -- תועבצא .הרשעהםיתש ילעב

 יתייה הצורו . היקרוטב היצוטישסנוק וישכע תמייק .התיה  ודירלע .םא ינקפוסמ -- הפסוה

 וב שמתשהל רשפאש , לארשי"הנהמב ,ונלצא םיריעצה םיקרוטה םישוע ויה המ , תוארל

 רפירתו חתותהילכ האמ ,הזיומ לש םיבורחינק ףלא םיעברא לש םחכב .דבלב חורה חכב קר

 רטפתיו ואסכמ דריש ,ןטלושה תא םג ףוכל רשפא תועבצא הרשעדםיתש תדמב "םיפורק.

 ,ונירישעמ דחא וכיש , לודגה ינחורה הכה תא אנדואיצמה ,םכמ השקבב , לבא .ונוטלשמ

 ,'וירצבמ, תא בוזעל = ,םינוילימהו םיפלאהדתואמו .םיפלאה ינטלושמ  ,ףסכההיליאמ דחא

 תועונתח ביטב יקב יניא .ץראב זחאתהלו תואלחנ םש תונקל , לארשי"ץראב בשיתהל
 ןהיתוקלחמל , ןהיתוגלפמל ונלש וניתועונת לש ןתוהמו ןביט תא תערל יל טעמה -- תויקרוטה

 ןהב יקב ינואש יפרלעדףא לבא - ? תורז תועונת לע עונל ךלא רוע יכ .ןהישוריפ ביל םע

 ,שגרה םשב ונרבד :םהמ תוחפ אל ונא םג ונשמתשה חורה הכבש , יניעב רבדה רורב

 תא ,ימואלה שגרה תא ונררוע ,ריתעה םשבו רבעה םשב , תוימואלה םשב ,לכשה םשב

 םה המכ ,וניארהו וייח תוזחמ לכ תא ונראיבו ונשריפ , םעה תא ונכנח ,ימואלה דובכה

 אל ונלש ונמע תיחתל ונשמתשה ינחוה ןויער .לכבו ,"זכרמההיונש,  ידיל ואיבהל םיכירצ
 וחנאו וחצנ םה םאו .םהלש םמע תיחתל םיריעצה םיקרוטה וב ושמהשהש הממ תוחפ

 ונתרטמ לא הברה ונברקתנ אל וליפא ןיידע ונחנאו םתרטמ תא ווישה סה םא ,ונחצנ אל

 אל ונחנאו הב .וכלהו "חורה ךרד. תא ואצמ םהש , יידע חיכומ הז יא ירה ,  תימואלה

 רתוי "חור, אל היה םהלש ,דבלב הז רבד קר חיכומ הז  .הב ונכלה אלו התוא ונאצמ

 לעב אב הזדהככיאו ... .תוינחורל תוכייש םוש ול ןיאש ,'חכ,ו ! שממ ליח אלא .ונל היהשמ
 ,דחוימ לזמ םיחצנמהל שיש אל םא--'חורה ןוטלש. לע םהמ דומלל 'םעההרחא,כ רשי לכש

 םה : תונברו הרות רתכל םג םיכוז םה םיחילצמ םהיקסעש יד אל ! םיחצנמה ירשא

 ךכ . םלועדיאב לכל העד תורוהלו םדאהינב הב וכלי ךרדה תא ריאהל  'תורואמ, | םישענ
 לבתחיבשוי לכ ואב זאש ,ןאריס ןוחצנ ייחא ,התעשב הי סו רפ "תונבר,ה רתכל התכז
 ,םארסטופמ -- המכח ירבדו ,הרות האצי ןילרבמ ,'לודג קסופ, התשענ ןילרבו התרות תא דומלל
 הרהמ דע וטשפתנ הלש "טפשמ ןשוח,הו 'העד הרוי:הו , התלודגמ היסורפ הדרי אל ןיידעו

 התומכ הכלה -- רקיעהו . .."תולהק, הברהב השעמלו הכלהל ולבקתנו .ברעמבו חרזמב

 הכלה. :ןל אמייק הלא לכב .. ,ןעטנו ןעוט  תוכלהו ארצמהרבד אנידב , תונוממחינידב
 ןכחסג הכז אמיסושטו ןדקומ ירחאש ,יגר א י ה םעה --הל היה קהבומ רימלתו .'ןילרבכ
 ותרות תא עומשל םיאבה םידימלתה םיברו ותנידמב הלודג 'הבישי, קיזחמ אוהו ,'תונבר,ל

 תורואמ םכל ירה ושכעו . סהידומלב וחילציש ,הוקת שי .םירפסמש ומכו ,ויכרדב תכללו

 .ךמסדינב, סואתפ ושענש ,'אטשוק ימכח, -- הילע םירדלו ץראל ריאהל ואציש ,םישדח
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 ,םיש קמו תובשתמ

 קחרתמ יתייה דבלב הז ליבשבו בוטל אוה רוכז הז ןוגכ לעו .רימחהלאהדבע יניתנ וניחא
 לפנ וז הער תחלשמב אקוד , סיעכהל וליאכ ,  לבא - .םירוטפהרתרושב לש וז תחלשממ
 רשבל - דובכ לש תוכאלמבו :וסאראק טאטופידה ,ונלשמ דחא לע םג ףתתשהל לרוגה
 היה םיענ רתויש = ,םידומ לכח ירהו  .ידוהי םוש אצמנ אל -- הלודגל הלעש דאשיר תא

 יאדוב ,דוחיב םיינויצה ,ונלו . ותדירי תא דימחרלא-דבעלתשבלמ ותילע תא דאשירל רשבל
 .ןשיה ןטלושל ער רשבממ שדחה רצחב ףיקת ידוהי היהיש ,היה בושה

 ,םידוהיה  ,ונל יוארה ןמ ןיא תמאבו ונל אוה רתומל הז םגו הז םגש ,רשפאו
 איה תוקלקלה ךרד ,תמאב ,תוגלפמה ךרד יכ ..היקרוטב תרחא וא וז הנלפמ דצ לע בציתהל
 לבא .ונמע לע תובוט ורבד םיריעצה םיקרוטה  ,םנמא - !קזנתהלו הב לשכהל לקנ המכו
 כש המ ורבד םה .םהירבדמ ךכ"לכ יתלעפתנ אלש ,ארוקה יביבח ,שוכא אלו הדוא
 ונצראל תלעות ואיבת םתאש ,םיבשוח ונחנאש -- ורמא - ןויכמ .ונילא םירבדמ םייוגה
 ןויכמ :ןכרלע רתי  ,יוג תועט) םתא םיניוצמ םירחוס יכ , ונא םינימאמש ןויכמ ,הממושה
 ואיבת יאדובו (יוג תועט יאדוב יהוז) תורצוארילעבו םתא םילודג םירישעש ,ונא םינימאמש
 םתאש ומכ . הורחסו הב ובישתה ,םכינפל החותפ ץראה ירה - , ונצראל םכיתורצוא תא
 הפוריאבש םיוגה יבוט ןיב םג םיאצומ ונאש ,ונילא יראטיליטואה סחיה ותוא םעפה דוע ,םיאור
 בדה עדויו ונתולד תפרה הארתו הלגת אלה ףוסדףוסו .םימיה רבכשמ ךכדלכ ונל עודי אוהשו
 ...זאו--םיחופנ המ יוה ,םיהופנווניתורצואו הנושארה הגרדמה ןמ םירחוס ללכו ללכ ונא ןיאש

 הצור .הפוריאב הוהו היהש המ זא היהי היקרוטב םגש ,ןבומכ ,תרמוא הניא תאז
 הבורע = . תורחא תוצראב ועיגהש המל םירבדה ועיגי אל םשש | ,ינא ןימאמו ןימאהל ינ
 המכ ךשמב לארשיל .היקרוט הסחיתהש ,ירמגל רחאה ,רחאה סחיה ונל אוה הז לע הנמאנ
 הלאה "םיריעצ,ה ירבד לש יראטיליטואה ןונגפה לע ריעהל ךא יתיצר הזב .םינש תואמ
 :הזכ רשא ןונגסמ תחנדעבש יניא ימצעל ינאשכ  .היקרוטב םידוהיה .בושיל עגונש המב
 .+ + תירצונה הפוריא לש החיר ףדוג ונממ

 = םיבתוכ םהש ךוא = ? ןונגפ רבדב םיריעצה םיקרומה םע וישכע' חכותמ .ימ לבא
 וגמיה תקלתסמ ותמכה םג ויסכנמ דרוי םדאש העשב ,עורוכ ,יכ  .םיבתוכ םה הפי יאדוב
 דלעב ימו | ,םכח ימו ו ותרות םג הלודנל הלועו לרוגב הכוז םדאש העשבו
 לא םהיתואירק תא םתארק ? הלאה םיריעצה םיקרוטה ,םה אל םא - ןונגסדלעב ימו ,ןּושְל
 בוטב קפס ליטהל רשפא 2 - ?םדוקה ןטלושה םע ם ל - ? אטשוק יבשוי
 דדחא,ש ,ללמ ימי ללפ ימו ? חצנמכ םכח ימ יכ ,הבר איהש יאדוב םתמכחו ? םגונגפ

 אלו ליהב אל, לשו .קודא רתויה ןימאמה .,אוה ! םהיפמ הרות דומליו אבי ,לשמל ,'םע ה
 קוספמ ךפהה תא לעופב וארהש , הלאמ הירוטסיהב קרפ דומליו אבי ,יחורב םא יכ ,חכב

 קר ; םיריעצה םיקרוטה ישעממ דומלל התא לוכי הצור התאש המ לכש , יל המודמכ ,הז
 , בטיה ועדי הלאה םישנאה ."חורב םא יכ ,חכב אלו ליחב אל, לש ןויפיצנירפה תא אל
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 .קספניול .ל .א

 סל'גמב ירבע ריצ ינא יתויה וליא ,ןכריפ-לעהףאו ."תומדקתההו תודחאה רעו, לש הז אלא
 ןידירומש ,  דימח-לא"דבע תא עידוהל - וז הער תחלשממ רטפהל לדתשמ יתייה ,יקרוטה
 לבקמ יתייה וז תוכאלמ .החא ןינע והז - הלודגל הלעש , דאשירל רשבל  ,ותלודנמ ותוא
 ,החפ תלעמ וא ההובג הגרדממ ירי'גימ ןדרוא וזיא ,הווקמה סרפה ינפמ אלו ,יבל לכב ילע
 ,בוט רשבל ינא בהוא יעבטמש ינפמ ,טושפ ,אלא ,ולאכ תורושב ליבשב םינתונש
 שיאל ול םיענ ללכבו : רשבמה תא םיאנוש ןיא תובוט תורושב ליבשבש ,ינא עדויש ינפמ
 , לבנומ ונוטלשו יעבדכ ןתיא רוע וניא אטשוקב אפכהש יפרלערףאו .בוט רשבל בוט
 ינשה רדנפכלא לא עדותנשכ םסרופמה ינילרבה רלדנסה ותוא רמאש ומכ , ןכדיפרלעהפא
 ןוידע וז ןיאש  יפרלעהףא :  ותוירסיקב --זלהו ותונמואב וינפל ראפתהו הלסמה"תבכרמב
 ,הרובכ הרשמ - ףסוהל ונחנא םיכירצו : הדובכ הרשמ | | כדםג .יהוז לבא ,אירלדנס
 ,ומרקש ללמואהכ , םידראילימ ול שוכרי אל ישמהה דמחומ םאו + הנוגה הסנכה תנתונש
 וואמ וזיא לש ןומרה אל םא ,לכלכל יד , םשההתרזעב ,ול אהת יפושב הסנרפ לבא
 יד םישגלפו םישנ רפירת וזיא לש ,"יתיבדלעב. ,בושח ןומרה ,  תוחפה לכל - תויפיפי
 והושב הבוט הרושב התעהתעל םינפהלכדלע -- אבהל היהיש ךיא ,רוצקב .  ודובכוי וקופס
 תחלשמ ןכ ןיאש המ . איהה תוכאלמה תא ילע  לבקמ יתייה יבל-ץפה לכבו דאשיחל

 הזמ קלתסמ יתייה ילגרבו ידיב -- תואבגמ ותוא םירטופש ,"ןקז,הל עידוהל םיער םיכאלמ
 אל קר ,וכליש ימ וכלי  ,םינויה ,םינימראה  ,םייברעה  ,םיקרוטה םהל וכלי :רמוא יתייהו
 ושרדי סעה לכ דימו לגלגה ךפהתי םעפה דוע אמש ,ריתעה דחפה ינפמ אלו . םידוהיה ונא
 לבא :וישעמב ריהז היהיש ךירצ .דרופמו רזופמ םעו ןינע והז םגש יפרלעדףא ,ונובלע תא
 תויהל הצורש ימו "רהה תא ןידה בוקי, :רמוא .יתייהו ששוח יתייה אל דבלב הזל ילוא
 , וז תחלשממ קחרתמ יתייה ינא לבא .הפירשדקבאמ אריי לא תוכפהמב קלח תחקלו לייח
 לשו ללכב ,םידוהיה ,ונילא םינטלושה לש םפוחי .רבעלש לע הדותהתרכה ינפמ ,טושפ
 סחיתמ היה דימחרלארדבע .ונמעל דובכ לש סחי ,ישונא סחי דימת ריח טרפב "דרוו,ה הז
 ול ךייש וניא הז - לוונמ היה םינכרה שארש המ :  ונידדתיבו ישברסכחה לא לודג דובכב
 לכלו .תותדה ינהכ ישאר ראש ןיבו תודהיה לש ימשרה שארה ןיב הלידבה אל תושרה -
 , ותומכ לודג רישע יבגל ,יאדוב .םיטחהתועמל וסיכמ בדנמ רימהרלארדבע היה חספו חספ
 רמאנ ךיא לבא . הלודג עבטמ הניא תויקרוט תוארטיל םיפלא וזיא , םידראילימ לעב רישע
 לארשיל הבהאהינמיס דועו ."ךתבהא יל הרקיש ומכ ךתנתמ ךכדלכ אל יל הרקי,-- ? ןומזפב
 ירזכאו ץירע היהש המ  .םהילע הדות ול ריכהל שיש ,וייחרימיב דרומה ןטלושה הארה
 לש הכרה איה ךכש ינפמ ,רחא ןינע והז -- לארשימ ויניתנל םג .םכותבו וייתנ לכל
 וימימ לידבה אל ,  םידוהיה ,ונתוא . תירזכאו תיצירע איהש ,'תיטולוסבאה  תוינטלוש ה
 תדחוימו הריחי המוא תרצ ,ריחיה תרצ .הרצ דוע  הניא .םיבר תרצו - תולפשלו .הערל
 ועדי אל , תורצה לכבש הערה ,וז הרצו -- , רתויב הארונ  הרצ יהוז - תורזגלו תופירדל

 ו 0)



 אאאַזא

 -- !*בֶרַעַמ ףוסב יִכנָאְו חֶרָומְב יִּבְ
 ומייקתנ אלש רשפא , ךליאו יולה הדוהי יבר ימימ ,הלאה םירבדה ורמאנ זאמו

 ,התע ומייקתנש ומכ ונב

 רונש הזה ןומזפה היה "ץראה-תלואגו,ו *ןויצ. םשב רבדל וגלחתהש םוומ , םנמא ןה

 ונחנא לבא :"הצילמה תראפתל, ,וב ושמתשה ךרוצל אלשו ךרוצלו ונירפופ יתפש לע

 יכנא. - הינשה םתיצחמ הלאה םירבדב התיה תמאה ןמ המכ ,ונלוכ ונא םיעדוי אלה

 לכב -- בדעמב ונחנא . ברעמב יאדמ רתוי , ברעמב ונחנא : המייקתנש יאדו - יברעמ ףוסב

 בדעמה לא קר אלו :ברעמה לא םיענענתמ ונלוכ ;וניתופיאש לכבו ונשפנ לככו ונבל

 -- ברעמל םתס אלא ,הפיהו בוטה .רדוסמה ,חתופמה ,דמולמה ,ירוטלוקה ,ינחורה

 העודי הדמבש ,רמול רשפאו . . ."ימורנופ,ה , יימשיטנאה ,סגה ,ףיוזמה ברעמהל וליפא
 הינשה ותיצחמ .ברעמב ונחנא ,ןכ .םמצע םיירקיעה םייברעמה ןמ רתוי "ונברעמתה,

 0 ובל .!יובאו יוא . . ,"חרזמב ונבל, -- הנושארה ותיצחמ לבא איה תמא הזה ןומזפה
 ,חדומב ללכ היה אל םבל ,ברעמב ויהש ,הלא קר אל ,תמאב - ?חרומב תמאב היה ימ

 אל םימעפלו -- םימעפל היה סבל ףא ,חרזמב ויה הרקמ יפרלעש ,הלא וליפא אלא

 לכשה ,בושחל היה ךירצ , בושחל היה רשפא הרואכלו ,הרזמבמ ברעמב רתוי -- תוקוחר

 ,הקיר לכא ,הפי הזארפ ,אמלעב םירבד קר הלאה םירכדה ויהי םימי ךרואל דועש , בייחמ

 השע אלש המ לבא .ישממ ןכות םוש אלב ,"הצילמה תראפתל, קר .התוא םירמואש

 דצה ןמ אלא ,הלילח םיבוטה וגישעמ ינפמ אלו ונתוכזב אלש ,ונל ועיגה .ןמזה השע לכשה
 ...! חרזמב ונבלו ברעמב וגחנא :ואולמב הזה בותכה וגב םייקתנ םהבש ,םימי , תעדהדחסהבז

 לכ .חרזמב התע םבל ןיאש ,הלאכ ונב םיטעמש ,רמאנ םא ,הדמה לע זירפנ אל

 האור דחא לכו בוהקה הרזמב רתוי וא תוחפ ןינעתמ , היהיש הגלפמ וזיאמ ,ונתאמ דחא

 . . . ובלדירוהרהמ וב

 ,המכו המכ תחא לע ,םיינויצה ,ונא ,ךכ ונבש תוגלפמה לכ םאו

 ,הדמה לע שעמ וגחנא םיזירפמ ,העונתו העונת לכב ומכ ,הזב םג יכ ספא

 תודחא. לש דעוה :םתומכ ובריש יאולה  ,'םיבוט םיכרבא, םה יאדוב "םיריעצה םיקרומ.ה

 , םינשו םימי ךרואל םייקתיש ,םלוע"לשרוגובר ,יאולה , אוה הפיו בוט רבד -- "תומדקתהו

 לש הנונגסב םיינויצה לכל תדחוימ המרגלטב עידוהל , וניתווקת לכ תא םהב תולתל לבא

 תא וגשרגה אל םולכ - ,ונחצנ ונחנא וליאכ ,ירומגו םלש ןוחצנה,ש ,'םלוע,הל הפומוהה
 ? יאדמ רתוי לישבתה תא ונחלמה אל םולכ ? הדמו

 ,ונלש אל ,ןבומכ , ןוחצגה , ללכ קפס ליטמ ינא ןיא הזב - 'רומגו םלש ןוחצנה,
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 2 -- הד מל ו ה

 לכ תא , לכה תא ללהמ אוהו - קחושו ןומעפב לצלצמ , הרצוצחב רצצהמ ,ףותב הכמ-

 ה יכ ,םיזנכשאה םידפוסה תא חבשמו םמורמו - זנכשאל אב :תוירפסה לכב םירפוסה

 - אינלופל אב ,הלעמב הנושארה תישענ  תפרצהתורפסו - תפרצל אב ,םתלב ןיאו

 ...לוגוגכ ןיא ,ןיקשופכ ןיאו - היסורל אב אוהו ,לודג רתויה ןואגח השענ שטביקצימו

 אקודו ,ידוהי רותב .אוהש ,ינא ןימאמ אלא .  תוקיר תוזארפב ותוא דשוה ינא ןיא ,אל

 רינופצ הב תולגלו הרז תורפס וזיא לש הכותרךותל רודחל אוה לגופמ רתוי  ,ידוהי רותב

 ... םגישהל םילוכי סניא םמצע תורפס התוא ילעב םימעהש , תורתסנ

 -ברעמב אלא ,היסורב קר אל - דימת ונילא םרמאב םייוגה ונל םישוע קוחש ךאו

 והש ךא . םתורפס יקמע לא רוחחל םילגוסמ ונחנא ןיאש -ולאכ תונעט תועמשנ הפוריא

 . םמצעב םה ,םתורפס יקמעמ ךותל רודחל םילוכי םניא םמצעב םה .ונל םישוע םה

 פנ תא םיעדויו הלאה םיקמעמה ךותל ונרדח רבכ הז ונחנאו -- םשפנ תא םיעדוי םניא

 וגוה-וא ןאמטפיוה וא בוירדנא לש - ל שדח רפס אצי ךא . ומצע רזה ןמ רתזי רזה

 רבכ ., תולילו םימי  ירבע רוחב וב הנוה רבכו - סופרה שבכמ תק ל ןופ
 ויה .וב תיבדןבכ אוה רבכו -- םיזמרו .תודוס וב - רבכ  ,ויקמעמב ומצע תא עיקשה

 תא לבא ,רדוח וניא םכותל ,םגיבהל לדתשמ וגיא ,ןיבמ וגיא ו ל ש וירפוס תא :םיחוטכ

 םיבורק - ןינובו טנומלאב וליפא ,ןיקשופ קר אלו - ןיקשופ  .ןיבמ אוה םייסורה םירפופה

 אוה טנומלאב תא , שיגרמ אוח ןיקשופ תא  .יקסבוחינרשטו קילאיבמ  רתוי הברה וילא

 ,גישמ וניאו שיגרמ וניא - קילאיב תאו , ישמ

 םידימעמ םייסורה םירפוסהש אלא ,ותוא םיעדוי לכהו לכל אוה יולג הזה דוסהו

 שא ,דחא דצמ :רחאכ הנושמו ךחוגמ אלא וניא .רבדה לכ ירהו .םיעדוי םניא וליאכ םינפ

 -יאו םתחלצה דוס תא בטיח םיעדויש , םייוגה ליכשב םיכתוכה ,לארשימ םירפוסה וירבחו

 םירפוסה םג ,ינש דצמו ,"הרהטהב האמוטה תא הינהל, םילדתשמ ,הלא לצא םתחלצה

 .ולאכ "תוכאלמ, םישוע םיסורה

 , תמאה תא ריתפהלו "הרהטהב האמוטה תא חינהל, םילדתשמ ךכ"לכש םוקמבו

 רעש הזיאב ,רורכ עובקל לכוי אל  ,תודוסב קסע וימי לכש ,לודג רתויה "לבוקמ,ה וליפא

 .התע םידמוע ונא האמוטההירעשמ

 דע ,"אתיירתב אלובז, דע ונעגה רבכ םא לבא ,תכלל ונקחרה רבכ קפס לכ ילב

 ןיידע וא -,דימ אובת אלש הל רשפא"יא יכ , בורקב הרהמב ,דימ אובל תחרכומ הלואגהש

 - לובפל רשפאו 'ןיתמהל רשפא.  ןיידעו האסה האלמתנ אל ןיידעו לובגה דע ונעגה אלי

 ל יינעידוי ימ- / תודיתע שוחי ימ ,יוה:



 -והז אלה -  תיסורה תורפסה תוהמ תא גישמ וניא , ןיבמ וניא ידוהיה +רמול ךייש

 םילדתשמ | םניא , םתורפס תאו םהירפוס תא םיגישמ  וניא םמצע םיסורה !םודרוסבא
 . םידוהיהכ - םגישהל

 .ןיקשופ לע בתוכ ידוהי ךיא ,תחא אמגוד םכל ירה - ? אמגודב םתא

 םלועב ויה אל וליאו .ןיקשופ לא ללפתהל - דלַאוונכייא ידוהיה רפוסה בתוכ -יכנא ןיפח.

 אלו .ידבלב וירפס למשב םייקתיש םלועל יאדכ היה זא םג  ,ותלוז םירחא םירפס םוש

 לכתפמ ינאש העשב, :רמאל ןיקשופל הלפ הת רבח תמאבש דע ותעד הררקתנ

 -ךילא הזע הבהא יברקב ינא שיגרמ . תובשחמב עוקשה ךלספב , הללוהמה  ךתנומתב

 ,יחצנה דשואה דעבו ילע תלצאש שדוקהההור דעב קודא ןימאמ לש תיתד תושגרתהו

 -ישפנ ,ידמע התאש ןמז לכ יכ ,רימת יל המודמכו . . . תויהלאה ךיתוריצי יל וליחנה רשא

 דוס תאו יתיוההדוס תא ,ימצע תא גישהל לכוא ךיכרדב ךלוה ינא דוע לכו : החטמ

 דוד לש ויתולפת תא ,יביבח ,ךבל לע םילעמ הלאה  םירבדה ןיא יכו .. ."הלוכ האירבה
 יניאו ונתורפסב טעמ יקב ינא ..."?ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל האמצ,  :ויהלאל ישידב
 יניא . . .םיאיבנה ישאר לש םהיתוריצי לע הזמ תצקמ וליפא ירבע רפוס בותכיש ,רכוז

 , ינא חוטב לבא +: ינינעמ וניא הז  ,םלועההתורפסב וכרעו ןיקשופ לע תוריקחב התע סנכנ

 ויתושגרה תא ינא רעשמו .הזכ ןונגסב ןיקשופ לע דחא "ירקיע, יסור דוע בתכ אל ןיידעש
 ול רז שיא לש ושפנ-תוכפתשה תא , הזה "םילהת.ה תא ארוק אוהשכ ירקיעה יסורה לש

 ומכ ,שפנהלעוג ידיל האיבמש + הרתי תוקיתמ הזב שיגרי אלש רשפאריא : ותדלומ יפדלע

 ,יכנא .ונל ךרטצמ אוהש םדא יפמ הסג הפונח םיעמוש ונאש העשב םישיגרמ ונאש

 אוה : תמאב ךכ שיגרמ אוהו בתכש המ בתכ וכבלדםותב .יכ  ,הז ידוהיל ןימאמ ,םנמא
 דע - ותרישב ומצע תא עיקשה ךכ"לכ  ,ותוא "גישה. ךכדלכ ,ןיקשופב - ךכדלכ
 ,יתד סוטלוק ןיעמ ול השענ תמאבש

 ךלוה לו גוג לש ונח ירה - יתאמ םלועה-תומוא הנשרדת תפומו תוא דוע םאו

 . ונלוכ ונא םיעדוי ירה - וירופסב םתוא "דבכמ, אוה ךיאו םידוהיה לא וסוחי תא .בוחקו
 ידימלת וליפאו , םיידוהיה םידימלתה לכ ,םידוהיה לכ וגח תא ונוחי קר אל ןכדיפדלעהףאו
 ינא ךכ--היהי ,לודג רתויה ללהה ,וילע בגשנ רתויה םואנה ףא אלא ,  םייטרפה רפסה"יתב

 ראבי יאדוב .הבקסומל אצי .רבכ םינותעה ועידוהש ומכש ,ידוהיה ס דג ארב לש-הוטב

 תוממורתהו יפוי וב אצמי  ,וירבדב "םיטשפ, דומליו יסורה לוגוג תא ידוהיה סדנארב שרפיו

 -רחא וילא וכלישכו .םהמ רתוי ןכרסג "םילכה ןמ אצי,ו םימאונה ראש לכ ואצמישמ רתוי

 םהל היהתש העשב היצאטופידב 9 אל םידוהיש ןכתיה יכ - היצאטופידב הבקסומהידוהי ךכ

 ינא ןיאו . םתעשב סרופגניפלהדידוהיל בישהש ומכ , ןבומכ ,םהל בישי--? תכלל תונמדוה
 רמאש המ רמוא ינא ןיא .  תוקירו תואנ תוזארפב וא  ,דכלב הפי א תונטפטפב ותוא דשוח

 :םילכה לכב תהא םעפב ןגנמה , תושעל-אילפמ ץל אוהש ,יודרונ סכַאמ וילע
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 'קפניוול .ל א

 ,לדתשמ ןכדםנ ש א םו לשו . .. ויסופט לככו ויתורוצ לכב םידוהיה ןיב "תודמעמההתמחלמ,
 הלודגה ותמשנ תא םייוגה יניעל תוארהל ידכ קר ,רירבתכמ דוע תיסור ויבתכ תא ומגרתיש

 חיכוהלו ,לע לא תאשנתמ איה תונוזהדתיב םוהתמ םגש ,שטיבוספאש לקנעי לש

 םיניבמ ונא םגש , םייוגה אנדועדי .. .סוחיל ,'יקנ םד,ל הינ וס לש היתופיאש תא סהל
 !ועקפתיו ועדי - ,סוחיה ךרע תא

 יהלודגה ותמשנ,ו ושטיבוספָאש לקנעיש ,שארמ תוזחל היה רשפא ,ךל המודמכ

 ,הרותדירפסו תוזוזמ םע ירבע 'תיב, לש הזחמב תוארל ואוביש = , םייוגה .יניעב ןח ואצמו

 םידיפקמ ןיא ,םיאלוממ םיגדב ומכ ,הלאכ םינינעבו . ., תועדה לכל רשכ -- םיניידו םינברז

 המ והז  ...שדוקה-תרהט לע = ,םידוהי לש םג םימעפל םיבהואו ם'וכע לושב לע אקוד

 ןינעת אל ,יירכע סוחי,ל ,"יקנ םד,ל היתופיאש םע הינוס םלואו ,"ףירח, :םנושלב םיארוקש

 לשב - "שער תושעל,ו 'םילכה ןמ תאצל, 5 שארמ  ןיבהל היה ךירצ ךכ .  ללכ םתוא

 .וילע רבדל וליפא ןיאש דע .ךכדלכ רווהמ רבדה יתומכש "רק ףוסוליפ,ל ?המ לשב ? ימ
 , ביטודוחדתיבב וז האירקמ וענומ יתייה ,םדוקמ יב ךלמנ שא היה וליאז

 םיתבהילעבל תואיכ = ,םתיוהכ םירבד רבדל םוקמבו םה םימורע  םה א - םייוגהו

 ךרוצ ונל ןיא ? םיקחדנ םתא ןֶאל !םידוהי , ל םכל וכל, :רמאל , םתורפסבו םצראב
 ףופו הלאכ םירבד רמול םוקמב -- "! םכיתורוקבו םכיתויטנב , םכסוהיב , םכתורפסב ,םכב

 ידוהיה ןיאש , תולילעב אובלו יהרהטהב האמוטה תא חינהל, םה םג ומכחתה ,  הידימוקהל

 םנש ,ארוקה יביבח , ךל רמוא תמאב  .'םיתוטש. המודכו סתוא שיגרמ וגיא ,םתוא ןיבמ

 התיה תועדה לכל הבוט , תחא הדמ | .'םימורע,  תויהל וליחתה םה םגו ולקלקתנ םייוגה

 םוסלק הז לעו = ,םירורב .םירבד -- ער םאו בוט םא = : םידוהיה ינינעב בלהתולגתה : םהב

 ,םתוא ולאש - רוח רוחס םיכלוה ,םהיתועד תא םה םיריתסמ :ולקלקתנ וישכע .. םימכחה
 םיניבמ ונא ןיאש  תולילע םילילעמ םה - ? ךכל םתוא חירכמ ימ -- ?המלו הז המ לע
 אלה לבא .המודכו םתעד ףוסל תדרל םילוכי ונא ןיא ,םתוא ןיבהל םילוכי ונא ןיא ,םתוא
 ,ונל אלו םייונל תאזכ ורפסי - ? הלא "אבבהישעמ, םירפסמ םה ימלו !ונל ושעי קוחצ ךא-

 ,ושיגרהלו וניבהל לדתשמ , יוגה שפג תא ןיבמ ידוהיכ ןיאש ,ערוי ונומכ ימ יכ . םידוהיה

 םייוגה תא רבוע ידוהיה , הברדא .ותמשנ ףות"ות דע רודחלו ותחמשבו ורעצב שיגרהל

 רתוי ןכרסג םתחמשב המשו םמצע םהמ רתוי םרעצב רעטצמ אוה .וז ותשגרהב םמצע

 יכ ,ךותבש ךותה דע , הגשהה תילכת דע השגרהה תוקד לכב 'םגישה,ל לדתשמו , םהמ

 ובבל לכב ותוא דכוע אוה , לילא וא לא הזיאל דבוע אוהש העשבש , ידוהיה ךרדמ והז

 תא םידוהיה םידבוע המכ דעו , , .וידיג היפשו וירבא ה"מר לכב ,ודואמ לכבו ושפנ לכבו

 וליפא . ולוכ ונא , םיעדוי ונא ירה - םדואמ לכב םימעה תוירפס לש ןהילילא וא ןהיהלא
 ,יל ונימאהו - םתורפפל בהלנ רתויה הנוקה אוה ידוהיהש , םידומו םיעדוי םפוג םימעה

 ,התוא דבוע אוה וזמ התוחפ אל תובהלתהב



 םיטשעמו תובשהמ
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 םיברמ ,תרכודמה ןושלה תא םיציפמ , תיחדזאה תורפפה תא ונא םיבוחרמ ךכו
 תא םיטעממו םהידימלת ינורהא תא 'םירדח,ה ןמ םיללוש ,יטרפ ןויסאנמיגב םידימלח
 רבדה המל לשמ .תוינויצה םשל ,םימשדםשל - לכהו , תירבעה .תורפפה לש התומד

 איה תביוחמ אלה , הכירצ 0. תושדה .הכלממה לש | ט'גיבהב .ש"יה ןינעל ? המוד

 ןיאו הרות ןיא תופנכה ןיאב יכ ,פסכל הקוקז איה ןכ םאו , תעד תוברהלו רפסהיתב דפיל
 תוקלגסמ היתופנכה הנייהתש ידכב "הרמה הפטה+ תריכמ תא איה הביחרמ ןכבו .רפסחיתב
 .+ תיושע תבצב תכצ ..,ןייה ןמ ריזנ - היהיו לכשמקוו רפס עדיו 7 סעהו .רפסהיתב דוסיל

 ןכרמג | ,"הנשה לכמ שידוהי, ,םידוהי םתפ וליפא אלא ,םיינויצה ונחנא קר אלו
 ,לשמל ,יבתוכ ,המואה תבוטל אלא םתנווכ לכ ןיא םה םגו םיטושפ םירבד םישוע םניא
 קקותשט דחאו דחא לכ .טושפ רבדהו :ה שלל םמגרתל םילדתשמו תינוגר'ז םירפס
 םוש יל ןיאו איה תיעבט וז הקושת .בחר קוש ותרוהסל אוצמלו וחקמ תא חיבשהל

 ,ונל האנ רתויו בוט רתוי רברה היה יאדוב ,  הז רבדב םילדתשמה םירפוסה לע  תמזערת
 םהלש םהיכרצל םידוהי ידיב םיבותכה םידפסה תא םנרתל םמצעב םיאב םייוגה ויה וליא
 לכ לש ןהירפס לכ תאו םיגיוורונה ירופס תא ,לשמל ,םימגרתמש ומכ , ונלש ונתאנהלו
 = ?רהה לא איבה ךלי אל איבנה לא רהה ךלה אלש לינשב יכו , לבא .ןושלו המוא
 וליאש ,איה הקזח הרכס אלה ,ךלהש איבנה השע ילודג לכש, אלה ונמצע ןיבל וניניבו
 תא חירטהש ןויכמו ...םויח דע הפצמו הפצמ ןיידע היה וילא רהה ךליש דע הפצמ הח
 אוביש דע הפצמ וניא רתויב שפט וניאש ימ זאמו .רהה לע הלע םגו ךלה ,תכלל ודובכ
 יכ  .הלועו ספטמו רהה לא ךלוהו ."וינתמ תא סנשמ, ,ומצע תא זרזמ אלא ,וילא רהה
 םמוקממ זוזל "םיבהוא. םניא םמצעב םהש , ץראההירקחמ ירפסב בותככ ,'אוה םירהה עבממ
 לצעתמ וניאו .יסופט,ה דוס תא ןיבמש ימ לבא | .היהיש ימ היהיל וליפא םיכלוה םגיאו
 -וא הלוע לש ץמש וליפא ,הלילח 4 ,הזב ןיאו .םהיבג לע בשויו הלוע אוה ירה ,ספשמו

 ןורשכה תא הבשמו ללהמ ינאו , םייחההתנבהו תוזירז םושמ הזב שי , הברדא .דובכהתותוחפ
 י םגו , םיחילצמ םניאש שיו םיחילצמש שי ןאכ ףא ןינעו רכד לכב ומכש אלא הזה
 . ךתעד לע ולע אלו שא-מ תבשח אלש | ,תוימואתפו -/ תפרה המכו המכל םוקמ ןאכ

 -יא ,ווחחוסבו קושב התא יקבו 0 תאו ךתוא םיריכמש םוקמל אב התאש ,העשב
 החלצה תירשפא .רשפא לכה שדח קושב לבא : הזרפנ הדירי וא .הילע איה תירשפא
 ןמ, שממ ,"רוהט בהז, תאבהש ל המודמכ .הרומג הלפמ םנ איה תירשפאו הָבּוִמ
 ןכומ תויהל ךידצו + הצירפאק ,יביבח ,  הצירפאק . הנוק ןיא - ףוסלו ,ותוא ופטחי .םידוה
 יניעב ןח האצמ אל הרוחפה םא וע ןיאו רמימתהל ןיאו ..ולאכ *תועתפה,ל ןמוזמו

 ,דמולו *הרהטהב האמומה תא חיגהל,  ןיאש | ןכשדלכו ו ,התוא תוניכה םליבשבש ,םינוקה
 ,שטיביקשוי ...וניפי תא םייגגהל תוארהל קר התיה וז "הכורעת, לש הרקיע לכש
 תוחתפתה תא םהל תוארהל ידכ קר אלא ,םייוגה יניעב ןח אוצמל ליבשב אל בתוכ , אמגודל

 ל1ֶכ



 רתויה וליפא , םירפסהו םיבוזע םירפוסה , הממושו הבולע ,לשמל , תירבעה ןושלה
 תירבעח תורפפהש ,םישיגרמ לכה ,םיאור לכה .םצמוצמ םינוקחנוח םהל שי , םיבומ

 לבא .םיבוט רתוי םימי ואוביש דע ,'סעז רובעי דע, הב וכמתיש ,םיטאנצמל וישכע 66

 הביבהה תימואלה ןוש שלה תבוטל םיגתונ םהשמ "תוי םה םג - ונבש םיטעמה םיטָאנצמ

 ,הלילח  ,הער הבשחמב ל . הנידמה"ןושלו תרכודמה ןושלה תבוטל .םינתונ םה 1
 תופס תושרוד תינויצהו תימואלה הלומעתה +: הלואגה תא שיחהלו .רהמל הנווכב אלא

 תאצוהל םינתוגו םירזוחו םינתונ םה ,וז הלומעת םשל ,ןכבו  ,וניניב תורבודמה תונושלב
 אליממ ירה -- וז אובתשכו , הלואגר תא ושיחיו ורהמי םהש | ,םיינוגר'זו םייסור .םירפפ
 קושלחהתיחתש , םירומ לכה וו םיעדוו לכה .ירבעה דובדה וא ., .תירבעה  תורפסה חרפת
 יובדה לש ותוציחנב םידומ לכה .הלואגה תלחתה , תיתמאה היחתה תמאב איה הפ"רובדב
 .םוגפ רובדה , ליחתהל השק .טעמ השק רבדהש אלא .ותורשפאב וליפא -- הברהו ירבעה
 םירבדמ ןיאו - ? תירבע רבדלו םגמגל ,דחא תובע-אל רקובב ,םואתפ וליחתי הז ךיא ללכבו

 = תיתמאה ותבסב הזה רבדה תא ןילות ןיאו ."תידוהי, וא תיסור רבדל םיפיסומו תירבע

 + םידמואו "הרהטב האמוטה תא ןיחינמ, אלא , לגרהה ןמ תונשל! ונתונלשרב , ונתולצעב

 םיביוחמ . סעה לא רבדל ונחנא םיביוחמו םיכירצ |(! הלומעתה ,יוה) הלומעת םשלש ןויכמ

 ."תידוהי, וא תיסור - ונושלב רבדל ונא
 |וו₪ ₪4 וו= פא ,הו -\ גו ויהש ,םתואב וליפא ,רובצההיכרצ לכב םיזירז רתויה םינקסעה םה ,עודיכ ,ם ן- רןו-י=

 ופת ב ק .תופתוש לש .הולמ + םיינויצ - םילוחההתיב תבוטל םידבועה , םהידעלב םג םייקתהל םילוכי

 : םייגויצה םה םירדסמה -- הכאלמל-רפסההתיב תבוטל קשחהפשנ + םיינויצה = ריעב דסות יכ

 רשאב :רוצקב .םיינויצה .אמתסמ -- ? הרוקה יבועב םנכנ .ימ - הכלממה-תמודל  תוריחב

 ,קסע םשל ירכנ ידידלע ריעב דסונש ,יטרפ ןויסנמיג :וזמ הלודגו ,םיינויצו םיינויצ -- הנפנ

 םירחחה ןמו םתס םירדחה ןמ ,עודיכ , ללוש ,ריעב רפיתמש ,יטרפ ןויסנמיג לכו -- חור

 , םיקודאה םיימואלה וליפאו תובאה לכ יכ ,םהידימלת לש "הטילפה רתו, ?תא ם ו ותמה

 תא הז ןויסנמיגל םירסומו םהישנהיטישכת תא םינכשממ , תגשמ םדי ןיאש םיינעה וליפאו

 ּ התה הזש ,ם

 לכו ..םיינויצ םש ףאו - םיירבעה םידומלה לע הילכ הרזגנש טעמכ  ,ריעב יטרפ  ןויסנמינ
 רפונש ןויכמש ןפואב ,אתיבדאפלא דומלל וליחתה ךא התע הזש

 םידומלה תא שילחהל הרז הנווכב ללכב וא ,סיעכהל וא הלילח רטנקל השענ וניא הז

 םה םיכירצו  ,תולהקה תא שובכל םיכירצ אלה םיינויצחש ינפמ ק קרו ךא אלא  ,םיירבעה

 ,ןכבו - ? ןכבו ,  תינויצה .ךרדב ןגיהנהל  םדיב תלוכיה היהתש ידכב תולהקה תא שובכל

 הכלממההתמודל תוריחבב םג / קשחהיפשנב םג , תפתושמ * רוסיב םג קוסעל ךירצ

 ,םינטק םידוהי םידוהי ויהי וידימלת בורש , יטרפ ןויסנמיג דוסי רבדב לדתשהל םגו

 הפוס -- תינויצהו 6 לש * תוקוניתמ הטילפה רתי ,רדחה ןמ םוחקל התע הזש

 , אליממ אובל
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 היתורצוא םע הלוכ םירצמ תא ךילשג םאו - ? תולג לש הנש האמ דעב םהב םלשל ידכ

 כה עירכת 0% - הינש ףכ לע "תנש האמ לש תולגה תאו תחא םינזאמרפכ לע

 ! ? הנושארה

 םימעה םה םיטעמ .תורוחשהו תוערה היתונשו היעגפ הל שי ןושלו המוא לכ

 םיצקש , תופגמ , תומחלמ : תונויסנ המכו המכב םתוא התסנ אלו םהילע הסח הירוטסיההש

 אלש םיטפשמ , םחר םיעדוי םניאש םיצירע , םירעבג םידיקפ ,םירזכא םילשומ . םישמרו

 תמועל הלא לכ ןה המ לבא .. .דועו תורוצב לש בער ,תולפש .תורעב ,םהב וחי

 :הוקת ול שי אלה וצראב םעו ? דחי םיעגפה הלא לכ תא לולכתו ליכת איהש ,תחא תולג

 ףא םיבוטדאל םיקוחו ,וצק אובי אוה םג ץירע לשומו ,  תומחלמה תוכשמנ םלועל אל ןה
 -- תולגב פע לבא . ונתיאל בושי הרהמ דע - ,הזכ םעל ול חוני ךא רשאכו ,םינתשמ םה
 ליחתהלו בושלו ונילעמ תולגה תא רענל ידכב םיכרצנ םייקנע תוחכ המכ ,םלועדלשדונוב

 תשפתמ איה תיממשכו וניבשְץראל ונתוא תורשקמ תוקד ןימינ יפלא יכ ! שדחמ םייחה תא

 , ונייחרדשל תאו וניתוחכ תא תצצומו הירוקב הרצו ונתוא

 ,וניתוילג-תוצראב ונתוא תוזחאמה ןימיגה יפלא דבלמ יכ - אוה הזמ עורגש המו
 רעשו תחא ךרד קרו , תולגה לש םינפלוהינפל םיסנכנ םב ךרדש ,האמוטדירעש ינ םג שי

 האמוטההירעש ינ ירהכ היתוהלב לכב המצע תולגה ירה אלו ,הנממ תאצל ידכ שי דחא

 , 0 , הילא םיכילומה

 ! ארונ אוה הז

 ילמליאו םירעש טימל לארשידינב ועיגה רבכ , תרוסמה תרפסמש ומכ , םירצמבו

 וליפא תורשפא התיה אלו דעודםלועל האמוטב םיעקשנ ויה , טעמ דוע םש םיחוש ויה

 םעישומ וליפאש , הזמ תוארל שי רתויב ארונ היה בצמה יכו ,הנממ םאיצוהל השמכ קנעל

 ,ויתוריפפ לכב , ויתורדש לכב ומצעב םעה 4, הרז הריפסמ אובל היה ךירצ לארשי לש

 לודגל ךרצוה הזו ,ועישומו ולאוג תא ,ותביכסמ ,וברקמ םיקהל לוכי היה אל רבכ

 + תירצמ ,הרז הביבסב ךנהתהלו

 רבדה ארונ

 ? ונתולגב התע ונחנא םידמוע האמוט לש רעש הזיאבו

 ועדיש ,םה . תובוטה תונושארה םינשב ויהש ומכ ונלצא 'םילבוקמ, ןיאש , לבח

 השודקה יליבש םהל ןירוהנ ויהש ,םה .ןטשה לש לידבהלו היבקה לש המוקדרועש
 .התע םידמוע ונא רעש הזיאב ,ונל רמול םילוכי ויהש רשפא ,"ארחא ארטס,ה יליבשו

 םילובגה ובברעתנ יכ , טעמ השק רבדה וישכע היה םהל םגש ,ינא בשוחש יפילע"ףא
 ונחנא וגמכחתה דוחיבו ...האמוטב המצמטצנ הרהטהו הרהמה ךותל תסנכנ האמוטהו

 תולגב םישוע ונאש המ לכב , הרואכל ,יכ .הרהטהב האמוטה תא "חינה,ל הנורחאה תעב

 דייחל קרו ךא אלא , תולגההייחל , עגרהדיוחל ,העשהרויחל ללכ םינווכתמ ונא ןיא התע
 ,הדיתעה הלואגהל ,םלוע

 -ע
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 קם 2 ל

 =לכ היה אל ןפוא לכב , שוכר הזיא םהל היה ילוא םאו ,לורג קפסב יניעב לטומ , םשמ
 שוכר דחאה יבגל .אוהש המ .יסוהי אלא :,יטלהה גשומ וניא .'לודג שוכר, יכ  ,לודג ךכ

 ול ןיאש ,ינעה .תחא רדועפל ןוזממ תוהפ , תהא הדועסל ןוזמ - ינשה יבגל אוה לודג
 לש רגיד ,ןוגה .םוכס - ףפסכ לש לקש ,ול איה עבטמ תחא .הטורפ וליפא ירה ,םולכ
 / הברה ול שיש ,רישעהו : לודג שוכר-הנמ האמ ןכשדלכמו ,הנמו , המלש אינודנ -בהז
 הלאה םימיב םינותעה םירפסמו : םולכ אלו -- דחא ברעב םילפכדילפכ םיפלקב אוה דיספמ
 הליבשב הנבו ,םיפלאדיפלא שממ , לודג םוכס תחא תרמזמ לע איצוהש ,רחא ןוראב לע

 ,המואמ ערגנ אל ונוהמ ,םולכ אלו - םימוצע םימוכס םהילע זבזבש ,םירטלפו תונומרא

 שוכר.ה לכמ רתוי הברה דבלב תרמזמה לע איצוה הזה דחאה ןוראבהש ,ינא ששוחו
 ןמ סנרפתהש םעל ,םירצממ אציש םעל ,יאדוב .. .םירצממ וניתובא ואיצוהש  ,ילודגה
 ול שיש המ לכ בושחו רקי - ,םנבל ןובלל שק ששוקש ,םעל  ,םהירוריפמ  ,םיירצמה
 , םיניכס :, תוגלזמ ,  תופכ רסירתהיצח : תיבבש "ףסכהילכ טעמו שוכר, ויפב ארקנ לכהו

 ,תתלקו דודו תשתכמו ספלא : תשוחנהילכ וזיא םגו , תבש לש הרונמו , תוסוכו םיעיבג

 םיזעדתועירי וזיאו "רבחתכיתח,ו , תותסכו םירכו תרשרשו הדעצאו תעבט :םיטישכת טעמו

 תוטורפ וזיא םג - הלא לכ לע פסונ -- שי םאו ,םילטלטמ וזיא דועו , םימדאמ םילא תורועו
 בשויה םעל ול שיש , שוכרה גשומ ךותמ לכא .יייבע שוכ-. ,לודג שוכר ךל ירה - פיכב
 .םולכ אלו הז ןיא ירה - ותמדא לע

 -תורכמ , תועקרק , תואלהנ -- ? םירצמב םהל שוכרל םירבעה ולכי שוכר הזיא יכ

 הנתמב םנתנ הערפו ,הערפ לש | ,'ףסוידיקוח,ל  תודוה  ,ויה תועקרקהו תואלחנהו -- ? בהז

 םגו ,םישגלפה תא ול ואיצמהש הלאל וא ונומרהבש וישגלפלו וישנל תימלוע הריכחב וא

 הלאמו : םיממוקתמה תא ועינכהש  ,םירעהו םיכלפה ,תונידמה .ירשלו  ויתומחלמהירובגל

 חרוק ל היהשמ רתוי הברה ול היה דחא ערפיטופו . םהינברינבלו םהינבל השוריב הרבע

 םינמוזמב לודג היה אל ערפיטופש ,רשפא ,םידוהיבש םירישעה ויה הארנכש ,ותדע לכו

 ,תורעיו תואלחנ הברה ול ויה לבא ,הצוצק תיבר ול םלשלו חרוקמ ףפכ תוולל היה חרכומו

 לש אתוילעמ ילימ ינהמ המודכו םיחרדיתבו םיגד לש | תוכירבו ,םימגאו  םירואיו  תורהנו

 .+ .דועו התפנמ לע , הכילוז לע  ,ערפיטופ לע תובוחרירטש ול ויה חרוקו 4 .ץראההינודא
 ,הפגמ ,בער ,ירחסמ רבשמ  ,םיפסכב רבשמ - רובעי יכ חור -- ?לודג ימ לש ורשעו

 חור וליפא - ערפיטופ לש ויתואלחנו + תומוהת | דריוורשע לכ םע .חרוק  רבקנו - המחלמ

 ו ,ץראה ןמ ודיחכי אלו ודושי אלו ובנגי אל ןתוא .ןמוקממ ןזיזת אל היוצמ הניאש
 ,רתויב לודג םשוכר היה אלש ,המכו המכ תחא לע םידוהיה ראש ,ךכ חרוק

 פולכ ,תמאב לודג ,םירצממ וניתובא ואיצוהש ,שוכרה היהש ,חיננ םא ףאו

 לש תורבעה ידירלע םירבעה ודיספהש המ וב קלסל , תולגההתובוח וב קלסל היה רשפא

 וליפא וקיפסי םולכ - םירצמ תורצוא לכ תא וצבקי םאו -- ? הנש תואמ עבראו הנש םישלש

 12ך%9

6 



 ,ישעטו תוכטתמפ

" 

 ,ךינתה ןמ  םיקוספ וזיאב המצמטצנ "ותונ דמל, לכ הארנבש ,אסיספ ןב אהיבג הזיא תלוז

 ללכ לש רוגינפה ,ונמע לש ירשוידץילמ, היה אוהו .ןגוהכ עדי אל םתוא םג ילואש
 ! לארשז

 ! תוטוירהה וה , תוסיספ ןב תוהיכגה יוה , תוסיפפ ןב .תוהיבגה ,יוה

 : הנויה ירבד יגורכז לע םילוע םישמ ילבו

 46, 16 86010606 6860126 186 00, 1981801: [ג150]ו6 006 צפת ₪

 וגמ0... 116610012 צסם !םמ6...

 םא ,וארתו ,ביבסדביבס התע םג וטיבה ,ונימייירבד תופוקת לכל ,יביבח ,וגנובתהו
 . םירבדה םינכ אל

 ,רובכה לכבש :ונמע לש תודחוימה | ויתונוכתמ  תחא יהוז ירה ,רמול אצמת םאו

 אוהו בושיה ןמ אלש םדאדינבל סבשוח אוה ,  ותרותדידמולו וימכח תא דבכמ אוהש

 םירוב םיסנרפ ידיב דימת טעמכ  ידוהיה םלועה ןותנ ךכיפלו .םייחה ןמ םקיחרהל לדתשמ
 תירבדב תואיצמהררקי רבד והז - דחי ב הלודגו הרות ,הלודגו הרות .םיפיקת *ץראחימע

 התיה תוחפה לכל ,לודג היה הדובכו ה פיקת התיה הרותהש העשב , םינפלש אלא ,ונימי

 לכל ,התיח + הרשי הלועפ הדובכו המצעב הלעפ אל םאו ,"הלודגה לע העיפשמ

 ובכ דרישכ  ,וישכע םלואו .  הרשיריתלב ךרדב םילעופה לע תרכינ התעפשה , תוחפה

 ..+ הניא וז העפשה ףא - הרותה

 םייקנש ,אוה תולגה עבטמ יכ . תולגהה'תולוגפ,מ תחא םג וז ירה ,רמול אצמת םאו

 םילחג לע תכלל השק יכ .אוש דחפ וניא דחפהו :םש פנל םידחפמ תמאב תעדה

 תוממחמ םילחגהש ,רבדה תמא ,ךלכלתהל ילבמ הנמשה הרדקב לפטל השקו תווכהל ילבמ

 --ןימשמ אוהש הממ רתויש ,רבדה רורב לבא .אוה םג ןימשמ -הנמשה הרדקב לפטמש ימז

 -ייקנ םידחפמ ךכיפלו . . .ךלכלתהל ילבמ ןימשהל רשפאחיא םינפ לכ לעו ,ךלכלתמ אוה
 יוחטמכ "הנמשה הרדק,ה ןמ םיקחרתמו םתפילק ךותל םיסנכתמ סהו ,םשפנל קדצב תערה

 ,םהיגיעב ןח אוצמל םילדתשמ םניאו תטלשה 9 ולו טילשה םעהל םיפנוח םניא : תשק
 ,תטלשה המואה םע תחא הפיפכב רודל םילוכי םהש , הלא אקוד המכה לע םילוע ךכיפלו
 םירצממ ונייחבש היבוברעה התוא לכ האב הזמו -- היניעב ןח אוצמל םירשכומ םהש ,הלא

 סהיתונעט לע םהלש תוירוגיגסהו תוסיספדינב תוהיבגה םתוא לכ םג ואב הזמו .. , הנה דעו
 , םיירצמה לש

 יניעב םעה ןח תא ןתנ יהו, לש ןינעה ותוא לכש ,יביכח ,םכל דיגה תמאה תאו

 ,רתויב יתוא הנהמ וניא ,ופוג "םוליאשיו.ה לש םגו "םירצ

 יתמאה ךרעה תא עדוי ונמעכ-ימ יכ ,םיירצמה יניעב *ןח,ה ךרע תא רבכ ונא םיעדוי

 לארשימ םישגא ואצמ םהבש , םימי ויה רבכ םיכוראה ונימידירבד תופוקתב ? הזה 'ןח,ה לש
 הרוהיו לאדשי עשוי םדירלעש ,  בושחל היה רשפאו םירשהו םיכלמה יניעב דסחו ]
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 .בדוקמו ףיקתו רישע היה יאדובו ,רשכ ירוהי היהש ,רשפא דאמ .,רצה,ל םיבורקה םידוהיה

 אל 8 םאו . . . םהירזועו םהיתרשמו םידיקפהל - תוחפה לכל , הפוג תוכלמל אל םא

 ךרד לודג קחודב סנכנש םוקמל .סנכנו .קחדנו םלואה חתפ ךרד הבחרב םינפלוהינפל סנכנ

 הפנרפ ליבשב השוע םדא ןיא המ יכ  ,םולכ ךכב ןיא ןכדסג - תולשבמההתיבו ןוררסמה

 לכוא אל םתוא ,יראמ יל ירש -- 'תוצראההםע, לבא ,  תוטוידהה לבא ? תונמא ליבשבו

 םיסנרפ חורדתורירקב תוארל לוכי יניא  ,שארב םיצפוק םיטוידהמ החונ יתעד ןיא ,לכלכ
 . םיחילצמ םהש העשב וליפא -- סתוא 'סרוג, יניא .םירומג תוצראהדימע -- םיגיהנמו םירוב

 ,המואהריריצ רותב , לארשי םע יחילש רותב תוטוידה חולשל ןיא ןפוא לכבש ,יכנא בשוחו
 + םלועההתומוא סע חכותהל 6% שארב ץופקל אלו םמוקמ תא ריכהל םיכירצ תוטוידה

 , אירוגיגס הילע דומללו תודהיה תא 'ץרת,ל

 ! וזכ אירוגינפמ תודהיהל הל יוא

 ! שארב םיצפוק םיטוידהה רימת ללכה ינינעב  ,םיעכהל וליאכו
 ץוחה ןמ רז ןיאו "ונמצע ןיבל וניניב, ונאש העשב |, ךכ םיימינפה ונינינעב קר אלו

 ,םינוציחה םינינעב וליפא - , תינחורה ונתולד תא , שעממ ונתוינע תא , ונתפרח תא האור

 םיעבשו ונידעצ לכ לע תוטיבמ םיניע עבש רשא תעב | ,וניביבס רשא םייוגהל וניסוחיב

 ותוא טולקל תולדתשמ ןהו , וניתפש לעמ טלמתמש , לק רובד לכל תובושק םינזא עבשו

 ,יסלהק.ל םימעטמ ונממ ןיכהל ידכ ,'םהלש, םהיכרצל וב שמתשהל ידכב ריואה ןמ וליפא
 ! שארב - תוטוידהה זא וליפא - ,ובהא רשאכ

 +רברב שודח םוש ןיא - לארשיהינב לא  תועיבתו תונעט םהל ויה  םיירצמה יכ

 םיבייח ונא דימת ,ונב תושונ ןה רימת ,וגילא תועיבת ןהל שי רימת אלה םלועה-תומוא
 לכב - הזמ עורגש המו ,השק הדובע לכבו םינבלבו רמוחב ןלצא ונדבע יכ טעמה .ןהל
 ,םינבה ולא תא וליפא ,ונלמע לכ תא ןהל ונשדקה יכ טעמה , הסאמנ הסנרפו היוזב היחמ

 רמוחב רבד ול שי ןיידעו יח ידוהיה תא תוארל ןניע הרצ יכי ,דועו דוע ונתאמ תועבות ןה
 "והוליאשה,ו ןהיניעב ןח אצמש ינפמ ,הזה רשועה לכ ול ןהידימ יכ ,דימת ןה תונעוטו ,חורבו

 -- הרזחב והוחקי וצריש יתמל - , לואשה רבד לכבו

 06 16 וג ו( אנוש

 ₪0 עא105 10 6...

 ירכ , תוערפ ונב תוערופ וא תוריזג ונילע תורזוג ןה ,הפוקתל הפוקתמ ,ןמזל ןמזמו

 ,,,רשועה לכ ונל ןדימ ירהש ,הרזחב תחקל אלא ,לוזגל אל ,ונתנש המ הרזחב תחקל
 תחת שדח לכ ןיא. = .םודאב - ףכו לבבב םג היה יאדוב ךכ  ,םירצמב היה .ךכ

 ,ללכ יניעב הז ה רבדה אלפי אל ןכבו .. ."שמשה

 בישיש | ,דחא ףא אצמנ אל לארשי ימכה לכמש -- אוה יניעב אלפיש המ לבא

 + וגדובכ יפל ונל היוארו תיאדכו הגוגה אהתש ,יעבדכ הבושת : םיירצמהל הנוכנ הבושת
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 ורמא . ןודקומ סורדנסכלא ינפל לארשי םע ןודל םירצמ ינב ואב תחא םעפ בוש,
 בהזו ףסכ ונל ונת - םוליאשיו םירצמ יניעב םעה ןח תא ןתנ יהו + ימוא אוה ירה, :ול
 ינפל םהמע ןודאו ךלאו תושר יל ונת, :םימכחל אסיספ ןב אהיבג רמא  ."ונממ םתלטנש
 :'םתחצנ וגכש טוידה :םהל ורמָא - ינוחצני םאו ,  בטומ םתוא חצנא םא  ..סורדנסכלא
 םישש לש הדונע רכש ונל ונת. :םהל רמא .םהמע ודו ךלהו תושר םימכח ול ונתנ

 ,"הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב םתדבעישש ,אובר
 ןתנ, יכ  .בומ יכב םילסכ ,בומ יכב רמגש ,השעמה ףוס תא םיעדוי אלה םתא

 ואעמ אלו וקדב .הבושת בישהל ידכב םימי השלש ןמז םירצמהל ןודקומ סורדנסכלא םהל
 ,"וחרבו םיעוטנ םהשכ םהימרכו תועורז ןהשכ םהי;וודש וחיגה דימ . הבושת

 "לכ ויה םימרכהו תודשהו , תיעיבש הנש אקוד הנש התוא התיה החלצהה לדוגלו
 -- !םיצוחנ ךכהלכ , לארשיל םיצוחנ ךכ

 ן"דע םלועה-תומואש העשב , המודק , המודק הפוקתמ , דאמ םודק רופסה , הארנכ
 רכנ ,השדח ךכרלכ הניאש וזב וליפאו , השדחה הירוטסיהב יכ . שייבתהל תורשכומ ויה
 תורשיב , הרתי תוגמחרב :םלועה-תומוא תא רכנקנש המב יכ .הז ןורשכל רכז ןיא
 ףכדלכ ןה ןהבש ,ןהלש *תושלוח,ה ןמ המודכו תמאה-תשקבב , תמאה-תבהאב , תינוציק
 וז ינפב וז תושייבתמ ןניא ןה ..ללכ ןתוא רטנקל ןיא תונשייבהדתדמב לבא - , תוראפתמ
 ךיוחמ אוה ירה - ףיקת ומצע תא שיגרמש ימו  ,ולוכ םלועה ינפב וליפא תושייבתמ ןניא
 .המכו המכ תחא לע םידוהיה ןיבל ןניב - ךכ ןמצע ןיבל ןניב םאו ..  ,םלועה לכ יניעל
 .. .ירמגל השובה הקספ ןאכ

 , תופוקתו םימי ,ונימידירבדג וליפא תורשואמ תופוקתו םיבוט םימי ויה , הארנה יפכו
 אהיבג הזיא ,ונלשמ טוידהו . תובייח ואציו - לארשי ינב םע םלועהדתומוא וטפשנ םהבש
 ןהימרכו תועורז ןהשכ ןהיתורש תא ובזע.ש , ךכ ידיל ןאיבהו תונויזב ןהל םרג , אסיספ ןב
 ..."ןהל וחרבו םיעוטנ םהשכ

 תחג וב אצומ ינא ןיא , בוט יכב ךכדלכ רמגנ רופפהש יפילעדףא , ןכדיפדלעהףאו
 , אסיספ ןב אהיבג .. .לש ותוהילשל םיכסמ יניא ללכבש ינפמ ,  ונממ ןוצרדעבש יניאו
 וא ירצח,ה לש שייח היהש רשפא .ותונמואו ותכאלמ התיה המ | ,היה ימ  ,רורב עדוי יניא
 ומ הטורכו ,  תומארדדכתוכו ררושמ וליפא וא , רבזג וא ןפלח ,  ןסכומ וא ןלבק ,בלג
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 ה קסניול .ל א
 נינ--כצוזשמ כבש נבנה מדה יולא 9

 יכ ;רתויב ותוא בהוא ינא ןיאש יפדלעדףאו .שיש לש םיסב לע ולש ימוטורפה תא
 ,ותרות לעו לארשי לע הרס רבדו דחי םג ומעבו ויתוברב טעבו וליבשת תא חידקה יתעדל

 ,יל המדנו . הבוזעו הרדוב ,הקוחר הנפב וז אטרדנא תוארל יל היה רעצ ןכדיפהלעהףא -
 -- ? הפ יל ימו הפ יל המ :רמואכ :םרחומה ףוסוליפה לש ויניעמ ףקשג "ידוהיה רעצה,ש

 רצחב רתוי ומוקמ וריכמ היה ,וייחב םלועההתומואל ותוברקתהו יטעמ ותוקחרתה לכבו

 .גַאַאהבש *ןיאט ןויליוואפ.ב רשאמ םררטשמאב ןשיה תסנכהדתיב

 תושפנ םישוע ןיא. :םרמאב ל'זח וקדצש , הנקסמ ידיל אובל ףוס"ףוס ונא םיכירצו
 , םלועדיצירעל הזנורבו ןבא לש  ןורכזההתובצמ תא חיננ ."םנורכז םה םהישעמ - םיקידצל
 =יבחרו םילגרהילק , םיריבא םיסוס לע םתומ ירחא םתוא ובישוי , המחלמ-ישנאל ,םישבוכל

 לכא ..,יח לכ לע םארומ תא וליטיש ידכ םדקדק דעו םלגר ףכמ םתוא ונייזי ,םירוחא

 םהיתותפש  הנייהתו םתובכשמ לע םולשב חוני םיפוסוליפה ,םירקוחה ,  םיררושמה
 ,רבקב תובבוד

 ,םגמא .הלטבל הינמרנב וניחא ואיצוהש ,ןיקראמה ףלא רשע"םינש לע לבחו
 ,םנה םכהש המ רשא ,םיזנכשאה וניחא יבגל ללכ עבטמ םניא קראמ ףלא רשעדםינש

 ,ןילפצ לע קר אלו :םילפכדילפכ ובדנ דבלב דחא "ןילפצ, לעו ,יאדוב םנה םירישע םידוהיו
 אלש ,שטיליד לש ויתוריפח לע וליפא אלא ,ונממ האנה-תבוט םהל םג אהת ילואש

 ןכדיפדלעהףאו . + . םיפלא תואמ ואיצוה ,  תודהיה-תרותב יפוד ליטהל ליבשב אלא וארבנ
 הז םוכס םיאיצומ ויהש בטומו דוכאל וכלה יתערלש ,קראמ ףלא רשע"םינש לע םג לבח

 .תירבע ב םחנמהןב יבתכ לכ לש הלז האצוהו בוט םוגרת לע
 ,ןילרב לש תואטמיס וזיאב ול ומיקת תובצמ ףלא םא וליפא ,יזנכשאה ןוסלדנמ יכ

 םבלל אל ,םיזנכשאהל םולכ תרמוא הניא ותבצמו ,חכתשהל חרכו מ ,חכתשי ףומהףוס
 היחי רשא םימיה לכ היחי , תירבע .בותכש המ לככ ,ירבעה םחנמהןבו .,.םלכשל אלו

 ...ונמע

 :םהל רמוא יתייה , היגיהנמו הלהקההיסנרפ לש דמעמ ותואב יכנא יתייה וליאו
 אל ןא דע - ? תולגההידוהי , רמולכ ,"םידוהי, ויהת יתמ דע ,םיזנכשאהםידוהי , םידוהי ,יוה
 'חולשה, יארוק לכ לא הנופ ינא ,יתייה אלש ושכעו . , .1 הפ םכמוקמ םכריכי אל יכ ,וניבח
 הצרי אל םא ,וא ,ימשב הלאה םירבדכ םהל רמול ומצע תא ימ חירטי ילוא ,ןילרבב
 . הבוט ול ריכאו , ומשב -- םלועל הלואג איבחל
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 .םישעמו תובשהמ

 הרשה
 איב:

 דיפ לש ורבחמלו ..גרובמַאה בוחרב םירבועה םיזנכשאהל ,םהל המ ,ללכבו .וניתומוקמב
 . יאדוב ,'םילודג םינתוחמ, - ? שדוקהריבתכ תא שרפמו םגרתמל וא

 יארובו ותמלוח ןכא לש וז הרטע ןיא יאדובש ,ירבעה ףוסוליפה םהנמ-ןבל קר אלו
 ,יתעדל ,ןיא ללכב אלא ,ןילרבבש הרתסנ הנפב רצו םוקע ליבשב וליפא תרתוימ ותבצמ
 קר םתרטמל םימיאתמ ינא אצומ  תוטרדנאה ינימ לכמו .קושב ,בוחרב םוקמ םיפוסוליפל
 םילגרההלקו םירוחאההבחר רידא סוס לע בכורה ,המחלמ רובג לש ןורכודתבצמ :םינש
 םוניוו וסוס לע רובגה ,רמולכ , םהינש .סוניוו וזיא לש .בטיה .בטוחמ יאליטרע ףוג וא
 בכורו עלס ןש 0 ריבא סוס יכ .םיבשהו םירבועה יניע תא םהילע וכשמי ,  תיאליטרעה
 לע זע םשור ,הטושפה הזורפהו אפרובה ימי  ,ונימיב וליפא השוע אוה ןיידע וילע ןיוזמ
 ותומ ירחא הכזש ,הזה ףולאה וא ךיסנהש ,םנמא ,אוה יולג דוס : ל םיבצערילעב
 אנדיעב בשוי היה ,ילרנג, ראותב רתכומ היהו "אבצההדקפמ, םשב ארקנ וייחבו *ריבא סוס.ל
 הדשמ "פורק, יוחטמכ קחרה ,חוטב םוקמב ולהאב , תטהולה המחלמה תעשב , אחתירד
 , המחלמה ירחא ותסינכב קר ריבא סוס לע ודקדק דעו ולגר ףכמ ןיוזמ בכור היהו , המזלמה
 לע בכור רובג לש אטרדנאה  ןכדיפרלעהףאו  .ריעה ירעש ךותל , ןוהצנרתרטעב רמועמ
 , הזנורנו ןבא לש וליפא ,  תמסרופמ םוניוו וזיא לש יאליטרע ףוגו .םשור השוע סוס
 םע םלועהש |: םישדחה םיפוסוליפהל םיכסהל ךירצ דחא רבדב יכ  ."םיבצעה תא גדנדמ,
 ,ונתולכתסה חכ יפכ קר םתוא ונחנא םישיגרמ : תולכתסהה ירפ קר אוה ויתונוזח לכ
 רבועה יזנכשאהו ,תולכתפה ידיל תואיבמ יאדוב ,יאליטרע ףוגו בכור רובג , הלאכ תוטרדנאו

 שייח םא ,ינונח וא הבאלמהלעב םא  ,רקנוי וא רחוס םא ,היהיש ימ היהי ,ןילרב תוצוה
 רודהל "יכונח ָףרע, םהל שיו םהב "שיגרמ,ו םהב לכתסמ בוחרב ורבע ידמ , םכחדדימלת וא
 ,חיכוהל הוו יה ךירצש המ - ,ריעצה

 קושב טמוקמו שבי 'ץינבייל, הזיא , ףופכו ןקז "טנק, הזיא  ,בוחרב ףוסוליפ לבא
 ,חורההשיא ןיב שי תוכייש וזיאו - ?וב לכתסי .ימ  ,ותוא .שיגרי .ימ - ? היתריבע יאמ -
 זשרושו חורה ןמ סנרפתהו חורב יח וימי לכש ,הלמה לש םמורמו הלענ רתויה גשומב
 ,ןבאהרביצנ ןיבו וניב תמאב שי תוכייש וזיא - ,המשנה קר ,המשנה ,חורה היה ותמשנ
 הףוסש ,ךכ םהלשמ ףופוליפ סאו . ,? בוחרב הוארל ודימעהש , הזנורבו שיש לש םלוגה

 , הזה .בוחרב רזומו רז היה ויחב םגש ,ונלשמ ףוסוליפ .ומע ךותב אוה בוחרב וליפא ףופ
 ,המכו המכ תחא לע

 לודג רעצ יל  היהו -תונמחר יב הררועתנש ומכ , םהנמ-ןב לע תונמאנב תונמחרו
 דחא שרגמ שי וז הפי ריעב .הריבה גאאהב הזוגיפ ש לש אטרדנאה תא תוארל
 םיצירעה , םינומגהה הלא לכ לש ןורכזהדירומע לכ טעמכ וזכרתנ ובש ,*רצח,ה תנוכשב
 תובוחרה ןמ דחאב קרו .הזוניפש תא אצמת א ל הזה שרגמבו - , ץראה"ישבוכ םיסכודהו
 | שי רימעה ,םינקז"בשומדתיב הזיאל ומס ,רצו ןטק שרגמ לע ,ריעה הצקב טעמכ , םיקוחרה
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 .יקפ יול ל .א

 דסומה דוסיב הז םע םיהינמ  ,םידוהיה תא תומדתאנש םיאנושה ,םהש  ,רבדה תא ראבל
 .קחודב וליפא הבשיל ןי\ ש ,אישוק איה-'? םמרחהםע לש תירבההרפס תא םהלש ךונחהו

 ושעו דומלתה ת+ רבכ ולטבש ומכ ,ירמגל הנשיה תירבה תא ולטביו םווה אובי ףוסדפוסו
 ; תולפנתהל רמוה יד ואצמי אלה ףינתה ןמ  השודקה תא וריסי קר םאו .תצלפמל ותוא
 לע ,לשמל ,בוקי ש גמ ירבד תא אנ וארק .תאז תושעל וסנ רבכ םהבש  םינפההיזעו
 ןכיה דע ,וארתו ,ויתומחלמו דוד לע , םיירצמהל וסוחיו השמ לע ,ןבלו וישעל וסוחיו בקעי
 ,רחמ ךכדלכ עיגת אלש  שנאו ךכל העשה העיגד אל ןיידעש אלא .םיעיגמ םירברה

 .ינחטבומ הז תמועלו ."הנשיה, םע "השדחה תירבה, תא רבחל ןשיה לגרהה ינפמ ,טושפ
 השדחח הנומאה לש םינימאמה יגוחב ולטבי ובש , אוה קוחר אל ןפוא לכבו ,םויה בורקש
 וישכע דע אצמנ אלש םשכו .ואצומ תאטח תא ול ורכזי יכ  ,ותרות תאו סכראמ תא
 ...ספראמ ליבשב םג םוקמ אצמי אל ךכ ,הנייחל רובכרתבצמ ליבשב הינמרגב םוקמ
 הפסכב דימעתו תירבע הלהק וזיא וילע םחרתש דע ,אצמי אל סכראמלו - אצמי סלגנָאל
 7| ב ל אטרדנא ןילרבב לארשידתדע הדימעהש ומכ ,  ודובכל אטרדנא הלש תיוז"ןרקבו

 ךיישה סוקמב ,יגרובמַאהה בוחרב ,םוקעו רצ ליבשב ,תוחכשנה תונפה ןמ תחאב םהנמ
 אל יאדוב םיחפנו םירלדנס) םיריקנאב ויהיש רשפאש  ,סכרַאמ לש וינברינבו .הלהקהל
 יאצאצ םטצע תא וליפשהש ומכ , תירבעה הלהקה תא דבכל ,הז גחל ןכ םג ואובי>( ויהי
 אטרדנאל "הרוצ, אהת אמתפמו ,איהה הגיגחל אבל ,וישכע םילודגה "םיצירפ,ה , םחנמדןב
 ,םהנמדןב לש התואל ומכ וז

 הלע שישה-ןבא לש ימוטורפה יאדוב לבא ,וז הנורחא אטרדנא יניעב יתיאר אל
 .ןקותמ וניאש רבד הירי תחתמ איצות אלש | ןילרב לע הקזחו--1366 !ח 067080 ,הפי
 המכ ,יעברכ וקקחנ אמתסמ קומע קומע תוררוחה :יניע םע סחנמ-ןב לש יסופטה שארה הז
 , תודוהל ינא ךירצ יתשבל יכ = ,םיניעדטבמו .םינפררתסלק  הזנורבו ןכאב רופמל רשפאש
 ןניא ,ולי'גנא .לאכימ ידיב וליפא  ,הזנורבו ןבא ,יל המודמכ ,הזב ןימאמ יכנא ןיאש
 לכב תינוציחה העפוהה תא קר רוסמל תולוכי הזנורבו ןבא .הלטה ןבומ אלמב םותמ"תויחמ
 לכב םיניעה ייח תא רוסמל תולוכי ןניא לבא ,היטמקו .הילוגע .לכב  ,הירותפמו התוקד
 . םייתמא םייח ןיא ןתלבו המשנה-תירלקפסא ןנה ןה קר אלה , םיניעה  ,םיניעהו ,ןתוקמע
 קד רתוי טעמ אוה םחנמ-ןב לש ומטה , לשמל :םא ,איה הלודג הנימראקפנ תמאב יכו

 ימצעל ינא רייצמ - םיניעה לבא ?  רצק רתוי טעמ וא ךורא רתוי שעמ ,סג רתוי טעמ וא
 ,עיבהל הברה ךכהלכש ,הזה טבמה | תאו - ! הרותב וריאה ךכדלכש  ,םחנמ ןב יניע תא
 ,קירצה ירופי תא םג ,  לכל ריחמו ךרע ערויה א ,ףוסוליפה תולש תא םג :לכה עיבהל -
 . שישבו הזנוחבב עיבת אל הזה טבמה תא - ,םימורמב עשרהו לכסה ונתנש לע רעטצמש

 תא ילכע,ל לוכי ינא ןיא ,בוט רתויה דצ לע הפי התלע אטרדנאה םא וליפא ,לבא

 םירמואש ומכ ,'םישובלמ גוז, -- ! ןבא לש אטרדנאו םחנמהןב .וז ןורכז"תבצמ לש התוהמ
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 שישעמו תובגשהפ

 ,בוט אלב ער ןיא - הקירומאבש וניחא םימחנתמ ךכ - אלא .. .ושכע אוהש הממ ירמנל
 ךיא ,וארישכ , השדחה הרבהה לש "םימוקעה םינפה, תא וניריעצ וארישכש -- אוה בומהו
 תושעל ולכי אלש המו .הרכחה תא ובזעיו םהירוחאל ועתרי ,םהמ םיקחרתמ "םירבח,ה

 -תללי ,םא"תועמד , באהתוחנא לועפל ולכי אלש המ ,םהיתוחכוהב םיירבעה םירפופה

 . . .הרבחבש תויטשיטנאה לעפתו השעת -- םיברדתרצו החפשמ

 אל זעמו האנשב םחנתהל ןיא ללכב , תישאר . המחנ הניא וז ףא ,יתעדל ,לבא
 המכ דע ,וגטע חור תא ריכמו עדויה : ךפיהה תא ינא ארי  ,תינשו : םלועל קותמ אצי

 .וושדדחפ וניא הז ידחפש ,הדוי ,ותוא םיבהוא ןיאש םוקמל אקוד קחרהל בהוא אוה

 גאו - ,הכותל סנכהל וברי דוע הרובחבש ההודה-חכה תא שיגרהל וליחתי וניריעצש | ויכמ

 : תוטיגולופא תורפס -- דחא דצמ ,ונייחבש ליגרה הזחמה ,ןשיה הזחמה םעפה דוע ליחתי

 קכראמו לאסאלו ,וזח רבכ םהיאיבנ יכ ,רבדב םינושארד ויה םהש , חיכוהל ולדתשי םידוהי

 םיפודגו םיפורחח לש תורפס - ינשה דצה ןמו :'וכו 'וכו םהלשמ ויה םהמע םהישודק לכו
 היה אל םכראמש ,חיכוחל ולדתשי ,םהבש םינוטה וליפאו , םייוגה : דובכה"תלילשו

 רקיעהש ,רוטאיגאלפ תוחפה לכל ,רוטאקובורפ אל םא ,היה אוה ףאש ,'סכראמ, ללכ

 םהבש םינותמהו . , ."יירא,ה לש ויתוח רב שמתשהל קר ערי ,ידוהיכ .סכראמו ,סלגנָא היה
 לכה .ותודהי תא ולטבי לבא , לודי םדא היהש ,ודויו סכראמ לש ותוכזב , םנמא ,ודדצי

 יבתכ תא םימייקמ םהכש םינותמה : שדוקההיבתכ לא םירכנה סחיל עגונב וני רש הזחמכ

 םירתוחו םירפוה :םלטבל תולובחת םה םיאצומ .:רמולכ ,"םתודהי, תא םילטבמו שדוקה

 תובתכ לש תוחולדירבשו תוחול וזיא םיאצומו תורעמבו םיכוכב , םירבקב , תוקומע תוברוחב

 כוטהש ,םהמ םיהיכומו ,םיארקנ םה ךיאו ובתכנ ךיאו ובתכנ יתמ עדוי 'ה ךאש | , תיקיתע

 אוה בונג ךינתכש המ לכו שדוקהדיבתכ ינפל דוע םימלועל ויה רבכ תודהיבש רואמהו

 םיבשוח םניא םהבש םינפההיזעו .םינותמה םישוע כ . המודכו םיירצמהו םיילבבה ןמ וגתא

 ,םהכ רושקה לכ תאו שדוקהריכתכ תא ,טושפ ,םילטבמ םה םתופגבו הברה תובשחמ
 =תפסאב וישכע  וניארש ומכו הפוריא-ברעמב םיימשיטנאה לצא המכ הז וניארש הזחמכ
 לש הקיזמה העפשהה ינפמש | , הנקסמ ידיל אב וז הפסאב הצרמהש  ,בויקב םירוחשה

 ןיא יכ ,םיפסאגה ןמ דחא לש ותתכוה לעו .ירמגל התוא לטבל ךירצ 'הנשיה .תירבה
 תיעבטה התומלתשה איה "השדחה תירבה,ש ,'הנשיה תירבה. אלב ללכ תורצנה תא רייצל

 לוכי וניא ןפוא םושבש" .רמאו ןחלושה לע ופורגאב הכהו שארדבשויה םק , תוחרכההו

 -- הוב ןימאמש ימ שי םאו ,תודהיהו תורצנה ןיב רובח הזיא שיש , ןויערה םע םילשהל
 ירחא לילכ רעבל ךירצש ,ורמגו ונמג וליאכ תוחכוה ירחאו ,ידוהי ומצעב אוה ירה

 ,"הנשיה תירבה.

 לא יתרוסמה םסוחי תא ונשי םירצונהו םוי אוביש ,ינא ןימאמ ימצעל ינאשכ
 רשפא המב, :בויקדתפסאב דחא 'רוחש, השקהש ,אישוקה תמאב יכ ,"הנשיה תירבה,
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 .קסנויול ל .א
 הוה ד מש ו וראו הגו המוד נמו כ שש ה ממה ל נר תמש מ הקמע לרה מ ל = רמו הטענה אממ ממ נה הי ב נווה מנ טל הבמה רבב הנמדד רבם הדממה

 ,םזחה סומיה ירבדב היצאקוכורפה תובקע .םירכיג .וישרויו המלשו דוד ימיב ףאו

 :תויצאקובורפל בהזהררות היה הז .סו דר וה ימיב ויהש ,'םיבזא,ה ןומה תא ישפנב רעשאו

 . ;,ךורשכ-ילעבל, בחרנ רכ . , .ורצחו סוררוה ןיב , ןירדהנסהו סודרוה ןיב תותסהו תוירוטליד

 בשוי לארשי היה ןיידעשכ ,זאש אלא :רברה יולת תולגב אל :יתרמא רשא אוה
 םימרוג םרש ומכ ךכדלכ םיבורמ תונויזבו הער הלאה 'םינודא,ה ונל ומרג אל ,ותמדא לע
 ונל יהוז - בזא לבא .םולכ ךכב ןיא םירוטאקובורפ ויה ןיקיידוסו בויאגיד םא .וישכע ונל
 תדחוימ הלפת ועבקש דע תונישלמה לע ונלצא ריהזהל וברח םנחל אלו | ,תורודל היכב

 הלפתההרורס ליבשב תיסופמ הלפת יהוז ,'הוקת יהת לא .םינישלמלו, :  הרשעדהנומשב

 הלפת יתאצמ אל - תורחא תונומא ילעב לש הלפתההירודסב יתשקבש המכ | ,ילארשיה

 אירוטלידה ךרע תא יוארכ וכירעה ונלצאש | ,איה תוא .  הפיקה לכב  .התנוכתמכ ,וזכ

 רתויב הילע וריהזה ןכהלעו , םימעב ובצמלו ונמע ףוגל בקרכ איהש ,וריכ: = היצאקובורפהו

 ,ףל המודמכ  .ןויקנל עריאש המ תונישלמל עריאש אלא ,המצע ינפב הללק הל ועבקו
 קלח ןהש | ,המורכו תואוקמ  ,הליבט  ,םידידתליטנ ונקת : ןויקנה לע ונלצא וריהזה המכ

 בוחרב ןויקנההיא לורג המ = ,הנמדמה | הבר המ ןכריפרלעהףאו = ,'ךורעה-ןחלש.ה ןמ לודג

 ןיעמו - .'ךורעה-ןחלוש,ה יפ"לע םייחה הלא ןיב אקורד בורדיפדלע - סיעכהל ומכו + םידוהיה

 ןטש ןיידע  .הלפתה"רודסב .התוא וללקו הילע וריהזהש המכ | ,תונישלמהל םג עריא הז
 ונלגרוה רבכ לבא ,רתויב וז הנוגמ הדממ ונמצעב וטחנא םילבוס ,ןבומכו .וניניב דקרמ הז

 .תוימינפה תוכמה ראש לכמ םילבוס ונאש ומכ רוטלידו ןישלמ לכמ ונא םילבוסו תונלבסב
 ,וטינכש םייוגה בוחר לא , הצוחה םג ,יבזאדהשעמ,ב ומכ , תצרפתמ הכמהש םימעפ םלואו
 המו בוט המו .ףצקה אצי לארשי לכ לעו - שער םיררועמו ידוהימ לובסל ולגרוה אל םהו

 ,םיעעיתמ םהיתופפאב ונינבר ויה ךכבההמ לש םינינע וזיא לע ץעיתהל תחת םא , היה הפי
 ינּפע לע חכוותהל םוקמב ,ונירפוסו  ,אירוטלידה עגנ , הזה עגנה תא ונילעמ ריסהל ךיא
 , תאזה הנוגמה הדמה תא וגמע ברקמ ריחכהל ידכ םהיטע תא םישידקמ ויה :המודכו הלימ

 ,לבה לש המחנ . תולגה אלא ,רבדב םימשא ונא אלש ,םירמואו םימחנתמ ונא אושל יכ

 תוימצעהו תויכנאה - הזמ רתוי לבא :השוע תולג הברה ,םנמא ! לבה לש המחנ ,םיחא

 .ונבש תונטקהו

 : םירמואו םימחנתמ םה .םהינותעב . הקירימאב וניחא לש וז םג איה לבה לש המחנו

 בחרג רכ האצמ רבכ וז האנשש ינפמ .השדח האנש ונל םורגי בזא לש ונינע , יאדוב

 הגלפמ לכ תלדתשמ הדיריה ימיב יכ  .טרפב היסורבו ללכב השדחה הרכחב ףא הינפל
 ,התרבח לע , החלצהההיא תמשא , תומשאבש הלודג רתויה המשאה תא ליטהל הגלפמו

 דיט םע דיס רגו = .ידוהיה - היהי תוילפנתהה לכ ףוסו .הלפמה לכל המרג איה קר איהש

 סרג אוהש ,ידוהיה לע ויהי םלוכו  ,םהיניב ומילשי 'בורה-ןב, םע "טועמההןב,ו ,ודחי

 הנוש בצמה היה זא , ולש אירוטלירב - רקיעהו ותוזחפב אוה אלמליא ירהש , הלפמב
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 ,םישעמו תוכשהמ

2 
 רפוס .אדזל וגל ויה רבכו הלא םימוחנתב ונלגרוה רבכ ! יביבה ,לבה לש םימוחנת

 , אוהש ומכ ,יתמאה ומשב ןינע לכ ארקלו םהש ומכ םירבד רבדל ליגר היהש ,ירכמ דחא
 םתוס ינא ,הליחמב  ,תפונטהדסוקמב רבוע ינאשכ דימת, :רמוא היה ,סוכרפו להכ אלב
 רשפא - וז תפונט הארבנ הממ , ללכ תעדל הצור ינא ןיא ,הרהמב רוכעל ץיאו יריחנ תא
 .הפי םילוע לבא ,םיסג םירבדה . . ,"ןוחרפ הלעמ איה התערתעל לבא  ,םיכלמהינדעממ
 םילעמ םה ףוסדהומ - ? ונמהני הז רבד םולכ לבא ,ונלוכ םיעדוי ונא - םיבזא םיארבנ הממ
 . לארשידתיב לכ תא םישיאבמו - !הז סג יוטב יל וחלס - ןוחרס

 המורמכ .תולגה תורלות קר אוה בזאש ,ללכ רבדב ןימאמ יניא ףא ימצעל ינאשכו
 חידמו תיסמ היה לארשי ךלמ דוד ימיב בזא היה וליאו ,'םיבזא,  ודלונ םיבזאהש , יל
 *ןמָא, תויהל ידכ לבא ,השוע תולגה הברה הברה יאדוב .ישדוקה-תרהט לע רוטאקובורס,
 ,וליטתש המ תולגה לע וליטה ,יביבח ,אל .ןורשכרלעב דלוהל ךירצ העודי הכאלמב

 ונמצע ןיבל וניניב . היצאקובורפה תאו אירוטלידה תא הב וצרתת לא , םכמ השקכב , לבא .
 , הנשונ הלחמ - ,רבכ הז ונב הקבדש ,תראממ תערצ יהוזש , תודוהל ונא םילוכי אלה

 ימיב וליפא תמייקתמ התיה יאדובו ,היתונקע תא ריכהל שי םינושארה תולגה"ימיב דועש

 דודש , לואשל , לשמל ,דיגה ימ .רחא םשב ,ןבומכ ,הארקנ זאש אלא ,לארשי תוכלמ
 וברחו ,ול ןתנ הדצו תופי םיגפ רבסב ותוא לבק בוטיחא ןב ךלמיחאו םינהכהרריע בונב היה

 ,ךלמיחא לש ותוקרטצה התיה אושל - ? םיהלאב ול לאשו , ודיב רסמ יתשלפה תילג לש

 ןטק רבד, ונתח רודו ךלמה לואש ןיבש איהה 'תינורצחה הנירטניא,ה .לכמ עדי אלש
 טושפה ןהכה .יבל הוד ,הז קרפל עיגמ יתייהשכ ,יתורלי ימיב דוע דימתו .אושל . .."לודגו
 השענה לכמ המואמ עדי אלו ,רצחה יכוסכס לכמ קחרה ,הרתסנ הנפ וזיאב בשיש , הזה

 ןתחל יוארה דובכה לכב ,בונל הז אבשכ , דוד תא ל ,םינָאגירטניאה םינורצחה ןיב ,םש
 הלודג היכרפיאל והוריבעיו הלודגל הלעי וז םינפדתלבק ידירלעש ,בשח יאדובו  ,ךלמה

 יבהז לש ןותא, אמגודל ,דובכדתוא הזיאב והוכזי וא , הדדובה , הנטקה ריעה בונמ הבומו

 תוחפה לכל ,וא ,(שקבל ףלהש תונותאהל רכז , לואש ימיב דובכדתוא) הגרדמ וזיאמ

 יכ  ,המייקתנ אל הבוטה ותבשהמ לבא ,הבוטל וז םגו ,תוהובגה תוריפטב בוטל והוריכזו

 הדצו םיהלאב ול לאש הזו ,ךלמיחא לא אב ישי"ןב תא הארש ,וילע ןישלה בזאדגאוד הזיא
 תמיו, +הרמ התיה איהה [ ה תירחאו ...ול ןתנ יתשלפה תילג ברח תאו ול ןתנ

 שיאמ ,ברח יפל הכה םינהכה ריע בוג תאו ,דב דופא אשונ שיא השמחו םינומש איהה םויב

 .. .'קנוי דעו ללועמ , השא דעו

 רבכו - תונותאה תא שקבל ךלה רבכ אל הז דוע ,לואש ךלט םינשב תוגבר אל

 ...בטיה הכאלמה תא דמל
 םינהכהרריע שאר רבדמ הענכה וזיאב ,ךלמיחא ירבדב בטיה וננובתה -- ! ומצעב םעהו

 .,.רצק ןמז ךשמב הברה דמל ,הארנכ ,אוה םג ...לואש לא
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 .יקפניול .ל .א

 .עודיכ ,האנש הפוס האנק לכו

 םימעפו , הזרפנ הב התיה אל לארשיל האנשהש ,  תיוז-ןרק  םלועב דוע התוה יב

 , םינקפס , םנמא ,ואצמנ .ונמעל הכהא םג ,ןיעדתיארמל תוחפה לכל  ,הב התארנ ףאט
 ,האנשה לבא :םירכד המכו .המכב היולת התיהש ,וז המהאב  קפס וליטה רבכמ הוש

 ותוא וקיתשה דימ ,ובלבש המ טפטפש  ,דחא אצמנ םאו , תרתוסמ החיה , התיה םא

 שי וישכעו .ישונא סחיב ונמעל וסחיתה תמאבש ,הלאכ סג םש ויהו .הפיזנב וב ורעגו

 אל םימיה תוברב םא ,עדוי ימו .ליח השעתו האנשה לדנת וז תיוזדןרקב םגש ,דוחפל

 תשבולו הרוצ תטשופ האנשה יכ . . .המודקה , הנשיה האנשה ןמ רתוי איהה האנשה ערת

 תמא . ..ותעשב תוירקדשיא הדוהיכ ותעשב בז או ,ןמזה יפלו םוקמה יפל לכה ,הרוצ

 'הישודק,ו "היחילש, | ןיב  ,יסומסיסכראמ, תארקנה השדחה הנומאה ידסימ ןיבש , רבדה

 ,הנשיה הנומאה | ידסימ םג ירה לבא : הדמה לע רתי םג ילואו , ונמעדינבמ הברה ואצמג

 -תאז ינפמ אקוד ילואו - תאז לכבו ,ונלשמ םלוכ טעמכ ויה םינושארה הישודקו היחילש
 םא ,עדוי ימו .םיחילשהו םירסימה לש םהידימלתדירימלת ונתוא םיאנושו ואנש ךכהלכ

 תטקנ תא ונמעדינבמ ומקני ותעיסו סכראמ לש םהידימלתדידימלת ףאו ,םימי .ואובי אל

 ,השעמה תמקנ תא ונממ ומקנש ומכ ,ותעיסו ב ז א לש ויטעב םילתנהו םיגרהנה , םינועמה

 +. תוירקחשיא הדוהי לש ויטעב השענש

 הנשיה התרוצ תא תטשופ ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ לארשיל האנשה יכ
 ידסח תא ולא תוריפסב ונל םירכוז דוע וישכע .ןמזה חור יפל , השדח הרוצ תשכולו
 ןיבו ... תונימב ודשחי ינושרג תא םגו ,ואובי םימי אל םא , עדוי ימ לבא ,וירבחו ינושרג

 אסריגל םיזמר וזיא יתאצמ רבכ  ,םיפיה םינינעה הלא לכ לע יתארקש ,םיברה םירברה

 --םינשיה תא םיחכשמ םישרח םישודק - חכתשי ינושרג הנה ,ודשחי אל םא וליפאו .. וז

 , תורודל וראשי ורכזו בזַאו

 הרבחה ךותב תצבצבמה לארשיל האנשה תא תוארל אלש ידכ רוע  תויהל ךירצו

 ויתונקסמ תאו "תימואלה הימונוטבאה, לע רעייב לש ורפס תא , לשמל ,אנ וארק .השדחה

 , הנקסמו הנקסמ לכמ תצכצבמ לארשיל האנשהש ,וארתו ,םידוהיהל הימונוטבאה סחי לע

 ךכיפלו , םידוהי ,םכתא םיאנוש ונחנא, + הזכ דחא ללכב יקסבולטי'ז ,ח םתוא ללכ הפיו
 ליגרש ימ לכ  ,ויתונקסמב ידיחי וניא רעייבו = .'תוימואל תויכז םכל תתל םיצור ונא ןיא
 .הז ןיממ םירבד המכו המכ הב אצמי בל םושב התוא ארוקו תיטסיסכרַאמה תורפסה לצא

 דע ,וב ונימאה ךכדלכש , הלא ןיב םיבהוא ונל הברי אלש יאדוב בזַא לש ונינעו

 ! הלאכ "םידוהי,מ וגל יוא ןפוא לכב .םהילע שארל והונמש
 , בַזַא ונממ אציש םעל איה הפרח יכ ,רבדה תמא :םירמואו םימחנתמ שי לבא

 פיתודמ לע ונתוא תרבעמש איה תולגה . תול גה אלא ,הזב םימשא ונחנא אל לבא

 , םירוטאקובורפ ויהיש לארשימ םיבזאל המרגש איהו
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 .םסישקע םו תובשהפ

 5 רו וו

 םש "שרק.ש , הזה רקיה 'טישכת,ה ,ללוהמה בז א --ביבח ןורחא ,ןורחאו | ,ונתנידממ

 < = 8 +םימלועל הוטכ התיה אלש הדמב םימעב לארשי
 םפועמו ,ףועל םוהיבגמ םהש ,םילודגה םירשנה ,'םשהרישנא, קר םה אלה הלא לכו

 , םינטק םיחורפא ונלשמ שי המכו המכו ,םימשה לכ תחת םיארנו ,בחר םקפואו ,לוחנ
 -םאו - ? םתוא רופסי ימו הנמי ימ ?הזכ בר .םוסרפל וכז אלו םר ךכרלכ וניא םפועמש

 ."תורישע לש המוהמ, שממ  .ןוילגה קיפסי אל יאדוב - םטרופל רמאג
 .ונב תואנקמ שממ ,ונב תואנקמ אלה םלועהרתומואו

 םימש םניאו - החכשנה ותנפב םעו םע ,םימשוגמה ,םיסגה םייוגה םהל םיבשוי

 םכח םע לארשי ןהל גאודש ,םלוע לש ומורב תודמועה תולאשה ןתוא לכל ללכ בל
 הצילמ לש תיחולחל לכ אלב ,םישבי םייצייווש ינימ  םיעלסההיוגחב םהל םיבשוי ,ןובגו
 םיכיתמו תוינפכא םיקיזחמ םהו , םינבלחו תומהבהיעור ,םילשכמו םיאנסכא לש םע ,רישו

 םיגיוורונו םידיווש ינימ םהל םיבשויו ; םלועהריקלח תשמה לכל הדאלוקוש םישועו תונינג

 דןמוש םיקיפסמו םינינת םידצו תוינאב םיטש םהו , םימיה-תורשא  דילו רופכו רוק םוקמב
 ינימ םהל םיבשויו ; הקירימאלו הפוריאל  םינַאמורו  תוידיגַארטו תומָארדו ןרטיעו םיגד
 ואקַאק םינחוטו חור לש םיחירדיתב םינוב םהו םהיתולעתו םהיתוצבב םיבשוימ םידנאלוה

 יםיחלומו םיגד .םידצו ,םינחוטו םירכא לש  תויליריא םירייעמו (םירוקיל) ןיטידנוק םילשבמו
 יואו הלאה םייוגהל םהל יואו ,הלוכ הפוריאל הלא לכ םיקיפסמו תויבחב םישבוכו םתוא

 ? םתוא עדוי ימו עמושו האור ימ יכ , םהיתומשנל

 "לכ לע תולועה תויגיוורונה תוידיגַארטהו תומָארדה לע םירבדמ דיטת ונא םיעמוש

 רתוי דוע םיתעל ונחנא םיעמוש + ןהירובג לש םיפָא  לעו ןהיתונויערו ןגכת לע ,  תומבה
 הניבגה לע םירבדמ וגא םיעמוש : ותוכיאו וביט ,ידנאלוהה חילמה לע םירבדמ תופוכת

 לע םולכ םיעמוש ונא ןיאש טעמכ לבו ; הדועסדחונקל ןחלשה לע הלועה , תיצייוושה

 רמוח םוש םינתונ םניא . תוניבגהדיכיתמו םיחילמהדישבוכ ; תומארדההירצוי םימעה תודוא

 . ללכ םלועב םניא וליאכ ,םיעמשנ םניאו םיארג םניא . תוחישל

 ,םיצר ,םיצא , היסורבש םידוהיה ,הזה לדה םעבש םילדה דוחיגו , לדו ןטק םעו
 אל ימ םתלהתו םהישעמ ףקותו ופוס דעו םלועה ףוסמ עמשנ םלוק ,םלועה לכב םישמ

 ...?הנחי

 ,אנקל המב שי אלה

 , תודוהל ונחנא םיכירצ תמאב . האנק ידיל איבת םינברה-תפסא םג םא ,עדוי יניא
 םלועה"תומואל שי ,אשראוובש לבזהרבוחרב ופסאתנש , הלא ןיעמ  "םירָאלפמסכַא, יכ

 ידיל ןתוא איבי יאדוב בז א לבא ;  תשבושמ רתוי הרודהמב ילואו  ,רתוהו יד ןהלשמ

 הכולמהירידאו ודובכ ץראה לכ אולמ אלה !הזכ רשא יטישכת, אוה ןטק רבד יכו .האנק



 אאאו'[ז

 ! יב ז אדהשעמ,ב ליחתאו םינברח-תפסאב םייסאש ,יל ללפ ימו ללמ ימו

 ,הביטָאיציניאררסוח לע , םיסרטניארטועמ לע ,ונייח תוינע לע םיננואתמ ונחנא ץיידעו
 ! לארשי הנחמבש םומעשהו תוטשפה לע ללכבו , תונורשכדרדעה לע

 םה היחש ,םלועב ןושלו המוא ָךל ןיאש ,יל המורמכ ,ןנואתנ אושל אלהו
 , ונלש ונייחכ , םינוגהיבורמ ךכרלכ רוחיבו ,הקזהב םיכפמ ,םישעוה .םינאוש ךכרלכ

 'שרבח, רועו  ,רגילייז , תודיפל ,בזא ,  תרבהםינוקת ,םינברההתפסא :ךמצעב עגה
 !רצק ןמז ךשמב הלא לכו , םוסרפלו םשל וכוש ,הלאכ השעמהישנאו

 קר עגרל וחיתרהש , םינברהרתפסאו .הלימ לע םיחוכוו ,תונושלה-תלאש ירה אלו

 תעד תא ,לודגה םיה תא וחיתרהש | ,רגילייזו תודיפל ,בזא ירהכ ,ונ לש וגתלוצט תא

 . םדובכ ץראה לכ אולמו ,יללבה להקה

 ררפוח לע ,םיסרטניאדטועמ לע  ,ונייחדתוינע לע  ןנואתהל תושרהו ונל שי יכו
 ? יםידוהיהרבוהרב ההמש. רשא תעב ,םומעשה לעו תונורשכ"רדעה לע , הביטאיציניא

 - ,ושכע ונל שיש ומכ הברה ךכדלכ םיסרטניא וגל וה אל המכ הז יכ ,יל המודמכ

 ףבכשממ םק התא רקובבררקובב ,המישנהדרצוק ידכ דע = בלההתקיפד ידכ דע םיסרטניא

 .לארשיב רמָאי המ ,ךמע לעפי המ תעדל ,ימויה ןותעה לע ןוזפחב רבוע התא םלוה בלכו
 ןיידעש םוקמב היצאירפורפסכא םשל תולפנתה התיה םאו ,ץרא"יתכריב הבמוב הצצופתנ םאז

 .וניחאמ , ונלשמ הז םג ילוא , םיעגרל ריח ךבל - ,םימלועל התיה אל
 ."םיאלמ .םייח, ךל ירה ,וניתובא ימיב ונל ויה אל םהומכש ,םיסרטניא ךל ירה

 ,לארשיל רובכ ירה ,םוסרפ ךל ידה ,ןינע בור ךל ירה ,םינוגדיבורמ
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 הביטָאיציניא ?הלא לכ תא ונל דלי ימ ,יבא יהלא לא - תונורשכו , הביטָאיציניאו

 תויהל התיה הכירצ ,לארשיב םהומכ ןיידע ויה אלש /  תונורשכו לבת יבשוי לכל תקפסמ

 ,ןודנול םלועההריעב םימדהתוכיפש םע תיטסיכרַאנא היצָאירפורפסכָא הנושארה םעפב
 ידוהיה וז "הוצמ, םייקו - ,וז ריעבש םינוילימה תשש לכ תא הויגרהש , היצאירפורפסכַא
 --חבמובב לסיר ב תא ליהבהל היה ירצ ,הלוכ הילגנאב םסרפתנ דחא םויבו -- תוריפל

 ,ונלשמ חרוא ,רגילייז תלוז רחא  רוכצהחילש םיימוקמה םיטסיכרַטנאה ןומה ןיב אצמנ אלו



 - המודמכו .םהיפינחמ  תאמ התע  םישרור םז 0
 ? לודג אוה המב , םכחכ תא אנ ונוארה + :רפולכ |

 - ?הלאה תולאשמה תא תואלמל םינוכנ םה םולכ , םינברהו

 ! תונמחר , םהילע , תוגמאנב , תונמחר

 - יביבח ,ךילע םג תונמחרש ,ינא ששוח לבא ,תונמחר לש המלש הררס יל דועו

 קיספהל תו ךילע ג תונמרר -- ךיתחרטה ךכהלכ ,םעפה .בותכל יתיביה ךכהלכ :ארוקה =
 .יתחיש תא

 7 םינברה תאמ פג ושרדי תאזש

 ה "ה י-הה הרי רח-7-
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 י'קפניול .ל א
 - == ל 3 == שש =- בשש השש ששב 2 = = בש

 וטילחהו תיאשראווה הפיסאל ואבו םמצע תא וחירטהש  ,עודיכ ."םידככ  םישנא, םלוכ

 ןהב שיש | ,ולאכ םגו ,הלשממהל סיכהןויסח ןהב ןיאש | ,ולאכ ןהמ  ,תונוש תוטלחה
 .סיכ-ןויסח םושמ

 םידימלתה ינפל רפסההיתב תליענ ומכ | ,םיכְןורסח ןהב ןיאש = ,תוטלחהה הנה יכ
 הלשממהש ,תווקל שי רוע , תירבע ןושלב  "םינוציח  םירפס, לע םרח"תלשהו םיירבעה
 =לכש ,'תודהיה קוזח, םשלו םינמאנה היניתנל חור-תחנ תושעל ידכ ,ןלבקל הדסחב ליאות
 ,םיכ-ןורסח םושמ ןהב שיש ,הלא לכא |... תועודי תוריפסב וישכע הל םיגאוד ךכ
 ,ינקפוסמ - ,םירעה ביבס ןיבוריעהינוקתו אבצהרישנא ליבשב םירשכ םיטוחב םידגב תריפתכ

 ןיגעה טרפבו  .םינברל וליפא דובכ ןיקלוח ןיא סיכדןורסח שיש םוקמב יכ .  הנלבקתת םא

 ןיברעתמ ןיא + עודיכ ,היצוטיטסנוקה ימיבו , םירעה-ןוטלשל עגונ אוהש ,  ןיבורעדינוקת לש

 םיעצמא וחקוי ןיאמ - ,א'קי לש םימוכסה אל םאו . םירעההינוטלש לש םימינפה םהינינעב
 ? תדח קוזחו המואה דובכ םושמ םהב שיש , הלאה םילודגה םינוקתה תמשגהל

 אישמ יתייה יכנא  .יתצעב שורדל ילא ונפ אלש ,םינברה ושע בוט אל ללכבו

 , תוצוחנה תומארגלטה תכירעב םג ןכו תוטלחהה תלבקב ןכ .תונוגה תוצע המכו המכ םהל
 םינבר ןינע המ , תמאבו . תויהל תוכירצ ויהש ומכ תורבועמ ךכהלכ אל ןטע תחתמ ואציש

 יאדוב , םינומדקה םינברה , םיבוטה  םהיתוברמו - ? הזב  םיליגר םה ב - ? תומארגלטל

 ,הירוב לע התוא םיעדוי םניא ,התוא ודמל אלש  ןויכמו .תאזה הרותה תא ודמל אל

 רואל האצי אלש לבחו ...טעמ הסגו טעמ תמשוגמ , תנקותמדיתלב םדי תחתמ האציו

 רבדב יתעדומ המסרפתנ אלו הפיסאה םדוק וז הנש "חלשה, לש הנושארה תרבוהה

 ,הכרב לש תומארגלטל דוחיב ,וז הכאלמל ינא החמומ ינא יכ  ,יתעדוה הבש ,  תומארגלט

 הנממ םיקקלמ שממ ויהש ,וזכ "הקמַארגלט. םליבשב דכעמ יתייה  ,ילא םינופ ויה וליא

 : ךרד לע ,ינברה ,ןשיה ןונגסה יפדלע -% .םשור השוע התיה יאדובו םהיתועבצא תא

 'וכו 'וכו , תוסרדנה תופוקסאה ,םידכעל םידבעה ,טושפ , וא 'הדידבעל םידבעה ונחנא

 ,..קומע םשור השוע התיהש ,ינא חוטב .הזה ןונגסב

 הז גוסמ תומארגלטה לש ןינעה לכש ינפמ ,הזל שושהל ןיאש רשפא םלואו
 , תינומדקה ,הנשיה אחסונב אל לבא ,'ברועהו לעוש,ה לש ינומדקה לשמה תא ינריכזמ

 תא ךילשהו רמזל ליחתהו לעושה לש הרתיה הפונחה עמשמל ברועה גגומתה .היפרלעש

 לעושה רמזש המכ ."םיפשרה,ב בותככ , תינרדומה ,השדחה אחסונב אלא , ויפמ הניבגה

 :רמאו הנע ,ויפ תא תוניתמב החמ ,ותחורא תא כרועה הלכ , הפונחב ךפתשהו ונומזפ תא

 ? תומיזמדהסוכ םורעו תויחבש חקפה התאש ,ךילע םירמואש אוה התא ,לעוש , ךל יא,

 םיברועה ?ילצא ךל דומעת אל ,יבאריבא לצא ךתמרע ךל הדמע םאש ,עדת םרטה
 ונשיתנ רבכש ,תולובחתה ןתוא לע רזוח התא רשא רועב ,המכח טעמ ודמל םירשנהו

 ,..'חלכ ןהילע דנאו
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 .םישעמו הובשה

 .=שצ-ההה ההגה ג

 איהש , העצה ,'חרסו רותפכ, .האלפנ העצה - , תחא הבוט הצע דוע ירצואב שיו
 לש | ונומְמ איצוהל ךיא ,הבוט הצע . הנמאנו הבוט איה ךכדלכ - ,סרפל היואר שממ
 לכ האנה וליפא וגממ הנהנ אהי אל תאז לכב לארשי ללכו -- לא שייללכ לע לארשי

 איהש ,א'קי לש תובחרה היתוגשה יפל ,םיבורמ םינוילימ ,הז םשל יוארה ןוממו .איהש

 =תבוט ינפמש אלא ,סרפל היוארו תינואג אוה הצעה .יתרמאש ומכ ,ןוממ יבגל החיכש
 .םנחב התוא םפרפמ ינא םיברה

 תאצמה אלא ,תינוא גה יתאצמה הניא הרקיעב וז העצהש ,תודוהל ינא ךירצו
 ,'ןויער,ה תא .אשראווב רבכ אל הז ופסאתהש ,םיר'ומדאהו םינכרה :שממ םיגואג
 הכזא םאו ,איקי ינינעל ותוא יתנוכ קר יכנאו ,םה ואיצמה ,םירמואש ומכ ,'ןיערגה תא
 .וניניב ותוא קולחנש רשפא ילבונ לש סרפיל

 א'קיל ץעוי ינא :תוטשפה תילכתב הטושפ איה :תינואג הצע לככ ,הצעהו
 ויהיש ,םיירבעה אבצהדישנא לש דרשההידגבל שורדה ףסכה לכ תא הלשממהל איצמהל

 זגטע ש ששח לכ אלב ,םירשכ םיטוחב -- ! אבצההישנא אלו ,ןבומכ , םידגבה - םירופת
 ,םירעה ולאב ,םוחתל ץוחמ וליפאו , בשומה"םוחתב "םירעה-ןוטלש.ל  תוולהלו , הלילח
 *ןיבוריעדינוקת, םשל , םינשו םימי ךרואל ,תונוגה תואולה ,םידוהי 'ןינמ,מ רתוי ןהב שיש
 ,ולא םירעב

 לאמש לעו ןימי לע הנופו ףסכל ליר קוקז הפידואב ינוריעה-ןוטלשה : לשמל
 רב .דועו אבקסומב ,אנליווב , בויקב רבדה ןכו ,הנוע ןיאו--ריעה יכרצל תואולה שקבמו
 רתויה תוינוריעה תומודה וליפאש ,ינא חוטבו .תואולהב ךרוצ תושיגרמ "םירע,ה לכ ,םשה
 לש ןוהמופב אלגרמ יכ .הלאה תוחונה תואולהה תא תחקל ןמצעל  תוריתמ ויה תורוחש
 וניא לבא ,הפירט ,םגמא ,אוה ידוהיה :רמאל  ,ינמוה דואמ ,ינמוה םגתפ ללכב םייוגה

 ,דועו ןוממכ ,םיבהוא ,םייוגה , םהש המ לכבו .םירשכ יאדוב  וינוילימו האנהב רופא
 ואולה א'קי תאמ םג לבקל םמצעל וריתיש ,הוקת שיו .םעל םע ןיב םיניחבמ םניא
 , םינתמ ויהש רשפא :םהילע רתול םילוכי םניא םהש , םיאנת םינתמ ויהש רשפא , תונוגה

 אל ידוהי לכו ,םהלשמ ויהי ןיבוריעה, לע םיחיגשמה לכו ללכ םידוהי ויהי אל הגהנהבש
 רשכ רשב לע חיגשמהש  ,"לארשיב םאו ריע,ב רבכ עריאש ומכ ,םהב אצמי אלו הארי
 קחרה-יפרלעש | ,יל המודמכו .. ,?ולאכ תונטק לע דיפקמ ימ לבא  ;ידוהירוניא הב היה

 האולה תחקל ,ןודנולב םיירבעה םיריקנאבה לצא ףסכ אצמת אל םא ,דנאלניפ םג םיכסת
 תוחפשמ תואמ יתשכ היב הב םיאצמנש  ,דנאלניפ לכל ביבסמ | בוריע תונבלו ןיבוריע לע
 ... שרגהל תודמועש , תוירבע

 לבקת א'קי יכ ,חוטבו יכנא ךומסו ,  פרפל היוארו תמכוחמ . ,וארתש ומכ , הצע
 . םידי יתשב התוא

 ,םיר'ומדאהו םינברה לע - רתוי דוע תונמחרו , הילע תונמחר ,ךכ השעת אל םא ,יכ
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 ולע הלע לכהו ,הבחר דיב לכהו -םיריכזמו םירומו , םיחיגשמו םילהנמ המיקהו ,הילע לחנתהל
 דחא רבד קרו ,םינכוסו םירבזגו , םינוממו םילהנמו , םיחיגשמ ויהו םירומ ויה ..בוט רתויה דצ

 לכי אל ןכדסג , הלא רפסריתבב ויהש ,םיטעומה םידימלתה הלאו .םי די מ ל ת ורסח -רסחו
 לא א'קי הררקתנ .םתרות תא וחכש רפסההתיבמ ואציש ןויכמו . המדאה לע ססבתהל
 רפסדיתב הדסיו הכלה .ה כ א למ ל רפסריתב הילע ובבחתנו המדאההתדובעל רפס"יתב

 לבא  .רמוגו םינוממו םילהנמו  ,םיגיהנמו םירומ הדימעהו , הבחר דיב - הכרדכו , הכאלמל

 ,ןיא םידימלת קר , שי לכה : המדאה"תדובעל רפפההיתב לש השעמה ותוא רזח ןאכ ףא
 רפסריתבל הכל תא המשו הרזח . םתכאלמב םקופס יד םיאצומ םגיא , םנשיש םיטעומה הלאו

 הורעש אלש .האלתמ ,האלתמ הפ םג הנהו- רבד תושעל רבכ היה רשפא ירה ןאכו .םתפ

 --תירבעו ,טעמ תוחפה לכל , תירבע טעמ דמלל ךירצ אלה םירבעל רפסההתיבב . שארמ

 ; לוחריצחו שדוקדיצח הלאה  רפסדיתב ויהיש ,המיכסה הלחתמ .א'קי לש הנולמב ןיא
 ,רמולכ ,שילשל ותוא הדירוהו חקמה לע הדמע , היאנתל ותואנ תובאהש , התארשכו

 הניאו .רתוי דוע ריחמה תא התיחפה וישכעו : תירכעל ןטק  רתוי הברה םוקמ העיצקה

 םישרודו סעפה ושקעתה-! רבדב שי םיסנ השעמ -.לארשידינב לבא ,ללכ תירבעל תמכסמ

 . < .הירפסריתבבו הפסכב םיצור םניא - אל םאו ,  תירבע אקוד

 . םיכפוה הל ןיאש ןבאכ הפסכ חנומו
 .םשש ,ה כ א ל מ ל רפסה"יתבב .לזמ הל ןיאש ,שוחב הארנ .א'קי לע תונמחרו

 ,אנליווב רבכ אל הז התיהש , הלאה םיתבה ילהנמ תפיסאב םיחוכוה לכמ עמשמש ומכ

 םא ,א'קי םע חקמה לע ודמע אל םירומה יכ /  םיירבעה םידומלה דצמ ישוק לכ היה אל

 שיש  ,רפסהריתבבו : םידימלת ויה אל --, ללכ תירבע דומלל אלש וא תירבע טעמ דומלל

 םיקדקדמ ,םיירבעה םידומלה רבדב חקמה לע המע םידמוע ,ןטש השעמ ,םירימלת םהב
 . היתורוסמ יפדלע ,ןבומכ ,רֶקַול הלוכי איה ןיא וילעש ,רבד = תורתי 'תועש וזיא,ב המע

 ןיאו - ףסכ איצוהל תלדשמ ,רחא דסומל דחא דסוממ ,דצ לע דצמ תכפהתמ איה ךכו

 . וז "וגתדוד.ל ,הל לזמ
 .איצוהל איה תחר כו מ ,איצוהל איה הכי רצ אלה ףסכה תאו

 תורטש ךורכל :ילש טייחה השעמכ תושעל תחרכומ אהת ףוסדףוסש ,יכנא ארו

 .םלכאל ,טושפ ,םלכאלו םחל תכיתחב םינוילימ לש
 : לשמל המודכ .תושעל המ הל ץעוי יתייה ,יתוא םילאוש ויה וליאש ,רברה תמא

 וליפא ,ונלש  היצנגיליטניאה יררש =: םיירבע  םינוחריו  םינותע = איצוהל הל  ץעוי .יתייה
 , ןבומכו , תורז תונושלב אקוד אורקל הצרת יאדוב ,"הקודאה תימואל,ה ,רתויב תימואלה

 תוימלועה תולאשה לכ לע הרוא םיציפמ, םהבש ,  םינוחריהו םינותעה הלא תא אקוד

 ,יל המודמכ ,ןכבו וכו "תויללכה תוישונאה  תומילבורפה לע רבורמ, םהבש  .'תובושהה
 | : .ןוגח םוכס הז קסעב ריספהל ךכדלכ השקי אל-
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 חרכומ - אל םאו ,הזכ םוכס דוע ."ץילפ,ה ול ףיסוי דחא עובש ךשמב ותליכא יכרצל
 ץירפ. ?רמאו ינעה טייחה המת .תוקלמ גופסל םגו ףרוחה לכ םנח וליבשב רופתל שיחה
 וליפאו ,ףלא וליפאו , םילבור האמ הליכאדיכרצ לע איצוהל רבדב שי ישוק המו ! הטוש
 ,ותיבל החמשב ץרו ,'ץירפ,ה לש הז יאגתל םיכסהו .ףסכה תא חקל - ?"םיפלא תרשע
 רתויה תולוגגרתה תא ואיבה .תויח,ל ליחתה דימו .הבוטה הרושבה תא ותשאל רשבל
 :קותמ הת ותש ,האמחב ופצש , תוביבל ושע , םימטופמ רתויה םיזואה תא ונק , תמש
 התיה שייי סוכו ,ןחלושה לעמ וקספ אל תרזחו ןונצו , תלוסדתולח נר היה ןחלושה םחלו
 שודקל היה ןיי םנ ,תלוגנרת לש ןמושו םיקומצ ולכ היה תבשל ילגוק,הו , תנכומ דימה
 וליפאו .הבחר ריב לכה - הקיתמרינימו תפלו םיגדו רשבו 4, םיחרואל דובב ,הלדבהלו

 יםייקו יח. :רוצקב .םינושארה  םידיסחה ןמ דחאכ ךרע "הכלמ הולמ,ו 'תודועס שלש,
 לבוה האמ ךתיברתלכלכ לע אצוהו ךלו םכח הָיה לבא - !םייחבש םייח - רמאנש המכ

 =לוזב שפנהלכוא יכרצו םיטעומ ללכב הב ויה םדאה יכרצש ,וז הנטק הרייעב עובשל

 ותחפשמו טייחה ופיסוה . הברה ערגנ אל ןיידע םוכסה ןמו-םימי העברא ורבע רככו . לוזה
 תולצלצמ תועבטמה ןיידעו - רבע םויו םוי לכא , "אירבח, לש "דובכב,ו היתשבו הליכאב
 ףאש ,טייחה האר ורעצלו ונוהמתלו - עובשה לש ןורחאה :םויה אב ,ןוגה רפסמב וסיכב
 לכ ופסכמ לוכאל  קיפסי אל ןכ-סג הלילה תוצח דע םויה ותוא לכ ויפ תא רוגסי אל םא
 ותביק תא לקלקל קיפסה רככ אוהו --'ץירפ,ה לש לבורה תאממ ול ראשנ דועש המ
 רצ .ול ערו טייחהל דאמ ול רצו ... עובשה לכ לכאש , הסגה הליכאה ידידלע יעבאדכ

 רופתל היהי חרכומ דוע , לבור האמ דוע "ץירפ,ה ול ףססוי אלש דבל יכ ,םילפכב ול
 ,הוקת םוש ןיאש ,הארשכ ,ןויחאה עגרבו . תוקלמ גופסלו ףרוחה ותוא לכ םנח וליבשב
 ...!ולכאו םחל תכיתחב ותוא ללג ,םילבור המכ ןב רטש חקל :וחמב חלצומ ןויער עיפוה

 השורי הל ריאשה שריה ןוראבה .א'קי םג תאצמנ הז טייח לש הנושמה ובצמנו
 הלודגה השוריה לש תיברה תא ,תוחפה לכל ,איצותש ,יאנתב םינוילימ תואמ לש הלודג
 א'קיל הל השקו םוצעו לודג .םוכס איה תיברה םגו .ללכה יכרצל הנשב הנש ידמ וזה
 . ואיצוהל

 , תיברה תא קר אל וילע איצוהל רשפאש ,ימואל ,יללכ דחא ךרוצ ,םנמא ,שי
 פעל ץרא איצמהל :םילפכרילפכ תוריפ .ךכררחא איבת איהש ינפמ ,ןרקה תא םג ,אלא
 אקוד ילוא לבא . תיחא הפוקתבמ רתוי רשפא רבדה ,וישכע אקוד , וישכעו .ץרא אלב
 ריאש , תיברד תיברו תיבר איבת איהו ואובי םימיו , איה הסנכה וז האצוהש ,הז ליבשב
 הפפכ תא איצוהלו .הז ימואל ךרוצמ א'קי תקחרתמ הז ליבשב אקוד -/ןלכאל היהי רשפא
 ילוא ,םידדצ-ידצ לכלו ןאכלו ןאכל הנופ איהו .'תורישע לש המוהמ, שממ .תחר כמ איה
 .המראההתדובעל הבל תא המש הלחתמ .הפסכ תא וב ךילשהל "רוהטה םוקמה, תא אצמת
 המדא תונקל תושר םידוהיל הכ ןיאש ,הגידמה וזב ה מ ד א הדת ד ב ע ל רפסהיתב הדסיו הכלה
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 ,תודהיהו םידוהיה לע - אל קר ,הלא םינוחריב רבודמ לכה לע ,לכה לע :ןכ םנמאו

 ןוחרי לע ונלש "םייטנגיליטניאה םיארוק.ה םתוא םירכבמ ןכדיפהלערפאו .ונינינע לע אל קר
 ,םמע קדצה - קילירוג רמ לש ותנקסמ יפלו ,ילארשי

 ! תומימתמ רתוי ,ינודא ,  תומימת
 םג המו ,ללכ .םקודא םיימואל ונב ןיאש = ,תודוהל העשה העיגה רבכ ףוסרףוס

 תודוא לע , לכלהתישארו לכ םדוק ,אורקל הצור קודאה ימואלה יכ . םיטנגיליטניאה ךותב

 רבדש ,תונובשח שי סהל - ונבש 'םיקודאה םיימואל.ה םלואו . ...וילא בורקה לכו ומע

 , תוימואלה םע םהל ןיא
 אשראוובש םיגברההתפיסא תוטלחה יצח -- ? םה ןכיה םיטנגיליטניאו םיקודא םיימואל

 ולאה תוטלחההש ,יניעב רבדה רורבו !הזכ קודא יטנגיליטניא ימואל דעב םכל ןתונ ינא
 קילירוג רמ טטהי ילוא םאו  .אצמנב וניא הזכ קודא ימואל יכ | ,םינברה ידיב הנראשת
 םא , הברה והחיטבהל לכוא אל ,הזכ "תואיצמדרקי רַאלפמסכָא, הרתסנ הנפ וזיאב אצמיו

 תא,  :"םירפצדבלח, | שממ היטבמ אוהש ,ץר 5 רמ לש שדחה ונותע תא ארקיש אל

 . ורובדב דומעיש ץרפל :הקזחו  .'םימרכה לכמ תובוט רתויה םיבנעה

 ,ול וקיפסי "םימרכה לכבש תובוט רתויה םיבנעה, וליפא םא ,ינקפוסמ ןכריפדלעדףאו
 ןושלב אוה ןיבמ קר םא  ,'ירבעה טנגיליטניאה, יכ .ונלש *קודאה  ימואלה טנגיליטניאה,ל
 .,יונלש ונמרכ לש תובוט רתויה םיבנעה ןמ םיוגה ימרכמ יםישואב,ה ויניעב םיבוט , הנידמה

 עוני אלו ץרפ רמ לצא הזכ טנגיליטניא ההשי םימידךרואל םא  ,יניעב לודג קפס ךכיפלו

 ל תונמחרו יניעב רבדה  לודג קפס ,יוה , . .םיינלופה וא םייסורה םינוחרוה ןמ דחא לא

 ,סינכהל ומכ ,אוהו - !הזה "טנגיליטניא,ה לא םיעגעגתמ םה המכ :ודחי ץרפו קילירוג רמ

 ! תונמחר . . . םהידימ טמתשמ

 ונתדודל םג עישוהל לוכי יניאש ומכ . םהל עישוהל לוכי יניא החנאבמ רתוי לבא

 יל יתדמה ןוצל יכ ,ילוא םתא םירובסכ .הילע םג תונמאנב תונמהרש ,א'קי הבולעה

 לודג םא ,יכ .הילע תונמחרש , תומימתב ינא רמוא ! וגשת - "רישעל געול, יננהו םעפה

 ,ותטורפ תא גישהל ךיא עדוי וניאש , תמצמוצמ ותסנרפו םיבורמ ויכוצש ,ינעה לש ורעצ

 : תמדוק תויחרכה וזיא , םיבורמה ויכרצ ינפמ עדוי אוה ןיא ,הגישה רבכ למעבו ישוקב םאו

 הימד וא  ,תינלוחה ותשאל תואופר וא ,םידליהדהרומל דומל-רכש וא ףטה יפל םחל םא

 וניאו שודגו אלמ וסיכש ,רישעה לע תונמחרה הלודג ילוא הזמ רתוי דוע - ,המודכו הריד

 הפי השעמ הנטקה יריעב יתעמש יתודלי ימיב ,ינורכז .ופפכ תא איצוהל המ לע עדוי

 :רישע *ץרפיו ינע טייח לע

 ודיב ויה וליא ,היה רשואמ המו ותולדו וינע לע ץירפה ינזאב ינעה טייחה ןנואתה

 טייחהל םנתנו לבור האמ וסיכמ "ץירפ,ה איצוה - !יח היה ךיא ,יח היח ךיא .לבור םישמח

 .םתוא איצוי םא היהו : רתוי אלו - דחא עובש ָך ש מ ב ותליכא יכרצל םאיצויש תנמדלע
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 .םיש עמו תובשהמ

 העימטה םדז .לכ םדוק .וגתאמ םתוא קיחרהש אוה העימטה םדז קר , העימטה םדז
 םהילע ובכה אל , תירבע םתוא ודמל - ןיוכתמב אלש וא ןיוכתמבש ,םהיתוכא לש
 הסרז אליטמ אב ךכדרחאו : תירכעה הרבחה תא ,לארשידתמכח תא , תירבעה תורפסה תא

 .םמצעב םתוא ףרגש , העיממה

 הביכסל הבורקו הנטק הביבפמ םדאההינב בור םיכלוה רימתש יגפמ ונתאמ וכלה םה

 תיסור 2 םירבעל תירבע בותכלמ םיסורל תיסור .בותכל םיענ רתוי יאדוב .הרזו הלודג

 םישלחו םינטק .םימעמ  םירפוס םג ; 'םינודוהיה הלא, קר אל רחא הנחמל וכלהו ..םירבעל

 וגלצאש אלא .ןיסלכואב םיבורמהו םיפיקתה םינכשה הנחמ לא סה :ףא וכלה םירחא
 ןמ םיאצוי ,םה םישעומ הלאכ םירפוס םי"חא םימע לצא  .רתויב איה תטלוב וז "הכילה.

 ...ללכה סה םה ,םיבורמה םה ללכה ןמ םיאצויה - ונלצאו , ללכה

 ןוגר'זה לא תירבעה  תורפסה ןמ םיכלוה םיבר ,וזכ * 'הכילה, שי ופוג ונמוחתב ףאו
 . .+ תיסורה תורפסה לא ןוגר'זה ןמו

 , תיפורל ,רשפא קר םא , הנממו , ןוגר'זל םירבועו תירכעב ,  בורדופהלע , ןיליחתמ
 --ינוגר'זהל .הכחד רתוי תיחא הביבס שקבמ אוהו םוקמה ול רצש ,ודיב אלתמא דחא לכו

 םיארוק לש ןיגמ,  ליכשב ,וירבד יפל  ,בותכל ול המל :תירבעה תורפסב םוקמה רצ
 :ןנובשח תא ךישממ אוה , תיסור בותכל דמלש ןויכמו ? וינפל ןומהה לכש העשב תירבע
 , . .? הנידמבש  לארשיהינב לכל תיסור בותכי - ,'ןומה, הזיאל ןוגריז  בותכי הז המל
 םהל המל :רתוי דוע םנובשח תא וכישמה םתעיסו רלפנרוהו .בוטסשו  יקסנילוו"רסכלפו
 םהינינע לע תייוג בותכל .םילוכי םהש העשב ,םיטועפהו םינטקה םהינינעו םירבעה ללכב
 ? םילודגה

 .קדוצ םתעד יפל ,קדוצ םנובשח םגו

 ,..!םתוא יתבהא המ ,יוה - ! תונובשחההילעב תא יתבהא המ יכנאו

 בישמ המ יכ .ןובשחרילעב, םה ונלש םייטנגיליטניאה .םיארוקה ףא ךכ םירפוסהכו
 וניאו ארוק וניאש לע רסומ ירבד וינזאב םיעימשמ םתאשכ ייטנגי ילטניאה ארוק,ה םכל

 ? םיילארשי םינוחריבו םינותעב , תירבעה תורפסב ןינעתמ

 : הלאה םירכדה תא םכל בישמ ,קילירוג רמ ירבד יפל ,אוה

 הלא תא ארקל תאזחלכב הצור ינא ךא ,םיקודאבש קודא תויהל ינא לוכי !ינודא,

 לע רבודי םהבש , תובושחה תוימלועה תולאשה לכ לע הרוא םיציפמ םהבש , םינוחרי

 סניא םיילארשיה םונוחריה םלואו ,"יחכונה עגרב תוישונאה תא תוקיסעמה תומילבורפה

 םלשל יל המל :וז ,טושפ ,איה הבושתה 'ןובשחההןושל,ב .'םהיתומא 'ד ךותמ. םיאצוי

 ינינע לע קר בורדיפדלע רבדמ אוהש ,קדו םונצ ירבע ןוחרי דעב םילבור השש וא השמח

 והש ,הנידמה ןושלב ןוחדי ו 0 םוכסה ותוא דעב 4 לוכי ינאש העשב , םירבעה

 כה לעו לכ לע רבודמ ובשו םילפכדילפכ ותומכב לודג



 .יקפניול 2 א

 התדיערכ  ,הקוחר הנידמ וזיאב אובת אלש הרצ לכ לע ובלב לואשל ליגה * , ותדודכו

 וניאש = ,תרמוא תאז ןיאו . - ? םידוהי םש שי יכו : וישכע תימורדה הילטיאב המדאה

 לש םרעצב רעטצמ אוה ,הברדא : הניסימב ועגפנש , םידוהידםניאה לש םרעצב רעטצמ

 םוש ןיאב ,רשפאש המ לכב םעישוהל אוה ןוכנו הוש הדמב ,םש ועגפנש ,הלא לכ
 הנושארה ותבשחמש ,דחא דגנכ האמ הבורע בורעל ינא ןוכנ ןכריפדלערףאו ,ימואל לדבה
 יכ  .םידוהיה לע - התיה  הניסימב הפורטסאטַאקה לע העומשה וילא האבש העשב

 אושל ךאו .ןינעו רבד לכבו תומחנבו תועושיב ומכ הרצבו ןוסאב ,איה תיעבט וז הבשהמ

 לכה , תונמאב רקיעה  ,תונמאו רקחמ ינינעבש , חווצו דמועו 'ןלזגה תא וילע ךשומ, אוה

 המ ,ול איה תחאש ,ול ןימאא אל ןכו .וירבדל ןימאהל - אנהינושרה 5 םיוש
 ךומכ ינומכ אוה ףא יאדובו ול איה תחא אל יאדוב  .תודהיה לע יוטסלוט לש ותעד
 .ונירצל וא אוה וגל םא ,לודג םכח לכל עגונב תעדל קקותשמ

 אוהש , ונתוא בהוא וניא הז לודג םדאש , ונל ררבתי םאש ,  תרמוא תאז ןיאו

 ,דאמ רשפא הלאכ םינינעב "תימואלה ונתורעב, יפל  ,הברדא -- ותוא ארקנ אל | ,ונירצל

 רתויה ויאנושב אקוד ןינעתהל - ונמע רד ללכב אוד ןכ יכ ,רתויו רתוי ותוא ארקנ זאש

 בהוא ירוהיה ....ופוג לארשי לצא אקוד - "שאר השענ לארשיל רצימה לכ  ,םילודג

 אוה בהואו ,םהלשמ לכידראל --ותיב ןינב תאו ידוהידוגיא ןידדְךרועל  וניד תא  רוסמל
 , ןבומכ ידוהידוניא , דחא אפור םש שיש  ,בויקב יל ורפסו .םיוגה לצא אקוד תואפרתה

 ינש -- ידוהילו דחא לבור ידוהי וגיאל :םילוח-רוקב דעב ריחמה :  ותיבדחתפ לע .בתכש

 אוהו .. .וחתפ לע םיקפודה תוידוהיהו םידוהיה 02 ץק ןיא הז ליבשב אקודו -- , םילבור

 לבא .תובהלתה רתיב ארקנ ,ונירצל םהש 5 תא אקוד ,תורפסו םירפוסב םג ןידה
 דלכמו ,םיארוק נחנא המ םיארוק ונחנא ימ תא - םיכירצ ונא ,תוחפה לכל ,תע דל

 . םירבעל תירבע םיבתוכ ונא ימ לע תערל ונא םיכירצש ןכש

 רנגאוו לש ופוחי לע םירמאמ ונתורפפב םיבתוכש לע רמרמתמ ינא ןיא ךכיפלו

 ,"הדיתעה הקיסומ.ה וז אל .ולש הקיסומה לע םירמאמ  םיכתוכ ןיאו תודהיהו םירוהיהל
 ונל ונת תרחא הקיסומ .ןהל םיקקותשמ ונאש ,תוניגנמה. ולא אלו ,הל םיקוקז ונאש
 ,. .תושדח תוניגנמו

 ,יקסניולוו לע :ונתאמ וכלהש םילועמה תוחכה לע רעטצמ ינא הז תמועלו

 ,אד לע . םירחא תודשב תוערל וכלהו ונתוא ובזעש ,דלפנרוה לע וליפאו בוטסש

 ,בושחל יארמ רתוי הלודג תומימת ,איה תומימת לבא .אניכב אקיאדו ,הזה ערה ונלזמ לע

 .וגלובגמ םתוא הקיחרה וגל ש תור ע בה הלודג רתוי הדמב ךא , העימטה םרז קר אל,ש

 =יקסנילוו לש םינינעמה  וירמאמ תא ,לשמל  ,םיפדמ היה .םיילארשיה  םילנרו'והמ ימ כ

 ."יקסבעיוטסוד תודוא לע רסָכְלפ

 ! תומימתמ רתוי ,הפוסה ינודא , תומימת
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 .םישעמו תובשהמפ

 םיעגונש הלא ןה ,יחכונה עגרב תוישונאה תא היהיש דצ וזיאמ םינינעמו קרפה לע םידמועה

 . סידוהי רותב ללכ ונילא .םיעגונ םניאש ,הלא ןהו ,םידוהי רותב ונילא רשידיתלב וא רשי
 יל רזומ וניא םדאל עגונש המ לכו ינא םדא, יכ , ונתורפסב תוזחל הצור יתייה לכהדתוזח

 תפפת,ו 'ספתומריתלבה תא סופתת אל. םלועלש ,'קיתע םכח, רמא רבכ ,עודיכ ,לבא .ןכ
 ,החרכדלעב תלבגומ ,איה תלבגומ ונתורפסש |, התע ונבצמ יפלו  .'תספת אל הבורמ

 ,ךכ דיל ונעגה התבסבו ללכ תלבגומ הניא "תי מו א ל ד ונתורעב.ש ינפמ - דאמ תלבגומ

 יתימואלה וננושל תא ,ונלש וז תא אל קה - תונושלה לכ תא ןיבהלו תעדל םידמול ונינבש
 - ,תלבגומו תמצמוצמ ונתורפס םג אליממו ,םצמוצמ תירבע םיארוקה רפסמש ןפואב

 התולאשב קר םא :קוסעל תמצמוצמהו הנטקה ונתורפס הכירצ המב , הלודג הלאש איה ןיידע
 תא קר םא :ראבלו רוקחל הכירצ איה המו ,םלועבש תולאשה ינומ לכב םג וא ונמע

 תומכחה ראש לכב םיעגונ םהש ,הלא תא םג וא , תודהיה-תמכחל םיעגונה  םינינעה

 ,הלאב וליפא , םינינעה ראש לכב םג קוסעל הכירצ איהש  .רמולדאצמתהםאו -- ? םינויעהו

 ראבלו שרפל איה הכירצ םא :הלאש איה ןיידע  ,םידוהי רותב ונילא רשי םיעגונ םניאש
 --?אל וא , םיעודי לארשידיאנוש לש תונמאבו היפוסוליפב תוטישה תא םג קימעהלו ביחרהלו

 . קילירוג רמ םע ירמגל ינא קלוחמ הזה רבדבו

 םיאב םהש העשבש ,  םיילארשיה םירפוסה ןמ הלא לע גלגלמו םערתמ אוה הנה
 לש ותוסחיתה איה המ : לואשל םיליחתמ םה דימ ,םלועה-תומואמ רפוס הזיא לע בותכל
 ירה ;ובתכ סאו - ?רנגאוו דראכיר לע ונלצא בתכ ימ, :  לאוש אוהו - ? םידוהיה לג הז

 . םידוהיה תודוא-לע רנגאוו לש תורמימה ואבוה הבש / הנטק המישר וז התיה יאדוב

 ךנחתהש , יטנגילטניאה ידוהיה ארוקה עדוי תאז תא ,םידוהיה תא בהא אל רנגאוו,
 - ? ללכב רנגאוו היה ימ ךא . תילארשיה תורפסה לע

 .בישהל המ עדוי וגיא וז הלאש לע,

 ,'עודי וניא אקיזומההאיבנ רותב רנגאוו ,רוטיזופמוק רותב רגגאוו.

 רפוס לכב לואשל םיליגרש ,הלאמ דחא יגנה יכנא םגש , תודוהל יכנא ךירצ יתשבל

 הלאשהש ,טילחהל ינא זיעמו -- ?"םידוהיה לא הז לש ותוסחיתה איה המו, :םדיל אבה רפסו

 איה ןפוא לכבו .הנושארה הפקשהה יפ"לע בושחל שיש מכ ,יהמוקע, ךכדלכ הניא וזה
 , תיעבמ

 : הביבסה לכבו התרייעב "תינמכח,ל התיה תמסרופמ ,םולשה הילע ,הנקזה יתדוד

 הפירש לע -- ,הקוחר הנידמב וא ריעב הרקש ,ןוסא הזיא לע הל םירפסמ ויהשכ דימתו

 הלאשהש , יתנומאבו - ? םידוהי םג םש שי יכו : תלאוש התיה דימ -- , המודכו הסגמ וא

 יל עדונש ומכ  ,קילירוג רמ לש ותדוד וליפא אלא יתדוד קר אלו .תיעבט התיה וזה

 ,ופוגראוה ףאש .יניעב רבדה רורבש אלא ,דוע אלו ,ךכ תלאוש התיה ןכ םג + שוריפב

 יתדודכ ,אוה םגו , ובבל-רתסב ךומכ ינומכ רשכ ידוהי אוה , ומצעבו ודובכב קילירוג רמ
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 .יקפניול ל א

 הילטניאה הניכסהש ,אוהה שיאה תא תרכוז ימואלה ידוהיה לש תשפחמה שפנהו,

 , תונוכנו תוקומע םילמ ותאמ עומשל תירבעה היצנג

 - ? וישכע אוה ןכיה,

 .ףוס דעו הלחתמ ,קילירוג רמ םע ,ומע קדצהו

 ,םימומדילעב המחלמה ןמ ובשש | ,הלא קר אל | .ונממ ףא תכלל ינא קיחרמו
 אל ,ןה תוער וא תובוט םא ,םלועה לע תודחוימה םהיתופקשה ינפמש , הלא וליפא אלא
 ,השק ךכדלכ ועצפנ אל , םהיתוחול תא ורכש אל ,םלגד תא וכילשה אל ,ךכהלכ וקזנתה
 םיבהואו .ונורפה תא םישיגרמ הלא םג - , םימומדילעב ובש אלו ועצפנ אל ירמגל ילואו

 ,הנחמה לא בושל םהיתואירקו םהיתורכזאב רבכ הז וילע  ורעתסה העדלדםירבהו ,םיערו

 המכ ,יכ .טופשיו להקה אובי  ,ונענ אל םה םאו .ונתורפסדתמב , תירבעה המבה לא

 היפכ - ףוכל תושר לקהל ול שי הלאכ םירבד לעש ,בשוח ינא ,רבדה רזומ םכל אהיש

 ,ףקות לכב רפוסה ןמ םתוא שורדלו - ,ןבומכ , תירסומ

 םלוע,ב ויתוישוק תא .ץרתי "םעה-רחא,ש ,הזב קפתסי קילירוג רמש ,רשפא

 יכנא -- ,ויתועמד תא .החמי ובו ,וירזוע לע הנמנ "םעהרדחא,ש ,  תיסור ןושלב -- "ירבעה
 תא תרכוז ימואלה ידוהיה לש תשפחמה שפנה, יכ רשאב | ,הזב קפתסנ אל יל המודכו

 , תירבע קרו , תירבע - תירב ע ה המבה לעמ רבדמ ותוא "עומשל הניכסהש ,אוהה שיאה

 ,ילש תועמד דיפטנ הזיא םג קילירוג רמ לש לודגה תועמדהדדאנב שי ,םיאור םתאש ומכ

 תורעבה-תודלות, לע דחי ומע תוכבל לוכי יניא  ,וילע יתונמהר לכב ,הז תמועלו

 רמ הילע רבדש  ,וז תורעב לע ךכהלכ רעטצמ יניאש ינפמ  תוכבל לוכי יניא \ ונלש
 הביצעמ ונמע לש  'תורעב,ה  יאדוב - ירעטצמ יניא, רמול ךייש = ,הכזנה ורמאמב קילירוג

 . תורעב שיו תורעב שי - לבא = .קילירוג רמ תא רשאמ תוחפ אל ילוא יתוא  הביאכמו

 הליבשב לופיל ךכדלכ יארכ הניאש ,'תורעב, שיו  ,הילע רעטצהל ךירצש  ,יתורעב, שי

 רפסההיתב לש תלדדתליענ הלשממה תאמ שורדלו הפיסאל ףסאתהל  ,'תונטקד ןיחומ,ב
 ליטהל הלשממה תאמ שורדלו הפיסאל ףסאתהל | : תורעב יהוז - לארשידינב ינפל

 / לטבלו הפיסאל ףסאתהל : תורעב אוה וז םג - תירבע םיבותכה "םינוציח םירפס, לע

 םה הלאכו הלאכו .הנושארה הגרדמה ןמ תורעב יאדוב , יביבח איה וז - הקיתע תימואל

 תוריקחמ תירבעה תורפסב ענמהל לבא .םהילע תוכבלו רעטצהל שיש 6 תורעב ינימ

 , הלאש איה ןיידע - יקסביוטפוד לע וליפא וא רנגאוו דראכיר לע  תורתיא תושירדו
 ,ארוקה יביבח ,ךומכ ינומכ ,יאדוב .., .ללכ תורעב וז ןיאש ,רשפא ,אל וא תורעב יהוז םא

 לכ תא תללוכ אהתש ןפואב , ונתורפס תבחרהב ,קילירוג רמכ שממ  ,םיצור ונייה וגלוכ
 רקחמה ינינע לכ תא ףיקתש , תפי לש ותופיפי לכ תא | ,םימעה תורפסבש הפיהו בוטה

 תוקיסעמה תומילבורפה לכב קוסעתו םישדחבש םישדחה םימרזה לכ תא ראבת , תונמאהו

 םינינעה לכ לע תונויחאבש הנורחאה הלמה הב אצמתש ןפואב ,יחכונה עגרב תוישונאה תא
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 םישעמו תובשהמפ

 םהילע םיגנעתמו םיחמש ,םיחרבתמ ,םהב םיעשעתשמ ךכהלכ םידליהו , םיריהזמו םיקיהבמו
 םירשכה = ,םיבוטה = ,םימימתה ןמ - םחמ עונמל רשפא  ךיאו - ,בוטב ןמזה תא סילבמו
 םניאו שיעדוי םניא אלה ,םיטועפה  ,םינטקה ,םהו ?הזההרשכה | גונעתה תא - הלאה
 ...םימואל םידוהיל וליפא הזה רשכה נועה תא םהל איצמהל ,אופיא ,רשפאו ,ללכ םיגיחבמ
 םיליחתמש ןויכמו -- ? םגונעתו םשושמ תא "וידלי, תאמ לולשל וברקב ןכא בל רשא ,אוה ימו
 אל המ , תמאב יכ .תונעטה לכ תומתתסמ , םינבל באדימחר לש ןושלב ,וז ןושלב רבדל
 .ולו םהל לוחמ לכה ,ולו םהל יורש לכה - ? וינב ליבשב ןמחר בא השעי

 , תוקוחרדאל םימעפלו ,םימעפל יכ ,םתוא יכנא ארי !םינמחרה ,םינמהרה ,יוה
 סאו . הינמחר םאו ןמחר כא דוחיבו : דחא ןמחר לקלקיש המכ םירזכא הרשע ולקלקי אל
 הרטמ ןיאב תוממושה םהייחדוכרדב םיעות , תולותבו םירוחב , לארשי ידלימ םיבר התע וארת
 םה םה "תובאדימהר,  בורדיפדלעש | , םתעדיו ,ץרמ .אלבו חכ אלב | ,תוקזח תופיאשו
 ,ךכל ומרגש

 לא . םירזכאה ,'םיגשי,ה תוכאה לע ינא עגעגתמש םימעפ :ריכזמ ינא יאטח תאו
 ! ונתונמחרב שי תוידזכא .המכו םתוירזכאב ויה םימחר המכ ,םיהלא

 קוחרה בלהררובא ,"רבעה ןלזגיה יאדוב יננה .ינאש  ,ירבד ךותמ ילוא םתא םידמל
 ןמחר בא עודי גשומב יננה םכומכ ינומכ יכ ,םכל הלגא השיחלב | . וגשת -- תונמחר לכמ
 ,יתנש תא תלזוגו יתהונמ תא תדרטמ ,יב תרבגתמ םימעפל םימחרה-תדמו ,שולקו ךר
 רבועו ריתמ אוה ומצעלו -- תוריזג רזוגו תוירבה תא חיכומ ברה, :יל ורמאתש ,יתעדוו
 והירמש רמ לע תונמחר ,לשמל ,יל שיו ,תושעל המ לבא .םתקדצ יאדובו ,"תורבע
 רשכ ידוהיו בוט שיא אוה הנה .יתחונמ תא לזוג ולש רמאמו רמאמ לכו ,קילירוג
 ביחרהו תועמדה תא הברה . הינאו  הינאת -- ונתורפס תולובגב אב זאמו ,ןיוצמ יכברלעבו
 ונא םיחרכומש -- רתויב .בושחש המו .'באבדהעשת, אלא , תורפס אל , ונבלדיעצפ תא
 : םירמאמה ינש ארקמל יתעזעדזנ דוחיב . ויתויכבבו ויתונעטב קדצ בורריפדלעדיכ ,  תודוהל
 התנש ףופב "ןמזה דה.ב וספדנש ,יונלש תורעבה תורלותל,ו (יעההדחא.ל) יריכזהל בתכמ,
 תועמדהרדאנ , לודגה דאנה ךותב שי ,ללכו ללכ יכבהלעב יניאש המכו , הרבעש המיתהה
 ,ילש העמרדיפטנ וזיא םג ,ולש

 ןיוצמ רתויה ונרפוסש לע ןנואתמ אוה ובש ,"םעהרדחא,ל ובתכמ תא אנ וארק
 תורושש העשב, ,ורדחררתסב רתתסהו דמבה ןמ דרי ,תירבעה תורפסה לעמ המכ הז קחרתה
 .'ןיא הבושתו - הבושתל תוכחמ תושקו תורומח תולאש לש תומלש

 םילגר הכרעמה לע ובזע םהמ הברהו : המחלמה תכרעממ ובש רבכ םלוכ םימחולהו,
 . וצצופתנש םילילאו םירבשנ תוחול ,םיכלכולמ ,םיעורק

 ברקב םימומהרילעב לש סרפסמ אוה כרו ,שיעוצפו םילוח םשמ ורזח םהי
 , תידוהיה היצנגילטניאה



 . קסניול 2 .א

 :ןכרלע רתי ,םלועה ןמ ולטבו ורכעו ותמ וליאכ ,ירמגל םהמ שאיתה ירה ,םתד תא ורימה
 . האנהחתבוט הזיא רמומה ונבמ לבקל הצר אל לארשיבש ינעה וליפא

 ברב השעמ :ונכת .'ןנחלא רויפיפאה, םשב רחא רופס יתארק יתודלירימיב :ינרוכז

 ,הוה ןטקהש , םירברה ולגלגתנו .ןג הלא ומשו ,ןטקה ונב תא ונממ ובנגש ,דחא

 - הלודגל הלעו לודג דמולמל השענ | ,ירצונ  רזְנֶמב ךנחתנו םיניוצמ תונורשכ-לעב היהש

 ידוהי ראשהל והשריש  ,וב ריצפהו ויבאל עדותנ ןמזה-תובסמבו .  ימורב רויפיפא תלעמל

 , םידוהיה ויחֶא סע תובוט תושעל תורשפאה ודיב היחתש ידכב ,יולגב  רויפיפאו רתסב

 אסכב וליפא תודהיה תא םיפילחמ ןיאש ינפמ  .הזה רבדל םיכסה אלו ויבא הכא אלו

 ןגחלא בוזעיש ,ותערב דמעו .טאלה תביזע ידידלע םידוהיל תובומ םישוע ןיאו רויפיפאה

 .היה ךכש ,רפסמ השעמהו .יולגב תודהיה לא בושי םשו תרחא ץראל חרביו "ואסכ, תא

 תמא לש בוטרוק וב שי םא ,עודי ןיאש , השעמהררופסמ היאר ןיאיבמ ןיא יאדוב

 יכ ,תויהל היה ךירצ ןכו באה השע הפי יכ  ,ושיגרה לכה הנטקה יתרייעב לבא ,ןיא וא
 ,תמאבו .אמלעד ןוה לכ דעב וליפא יולגב הל ןישחכתמ ןיאו תודהיה תא ןיפילהמ ןיא
 .האנהב רוסא - ןכ רמול רשפא םא - היה רמומ-ןבו התיממ העורג םש התיה הרמהה

 םינבהש העשב וליפא םירמומ םינבל תובא ןיבש "בוטה סחי,ה תא םיעדוי ונלוכ --? וישכעו

 תובדקתהה זא - הלודג וזיאל הלע רמומה םא ןכשהלכמו | .תובאה | תכימתל יידע ₪20
 דאפתנ הז המלו ...המלשו האלמ רתוי דוע איה ,הברדא :והשמב ףא המוגפ הע

 ויה . ללכ םינמחר ויה אל םהו -- ? םהב ויה אלש  ,"תודמ, םהל סחינו "םינמחר.ה וניתובאב

 םג תויהל ולכי ךרוצה תעלו .תונכו םינבמ םיביבח. רתויו .םירקי רתוי םינינקו םינינע םהל

 -- אל םאו ,םהיכרדב תכלל .םהינב תא ףוכלו םתעד לע דומעל ולכי :םירזכאו בלדיריבא

 ,םתירחא םהינב ,ונהנאו . . .ירמגל םהמ שאיתהלו םבל תא חישקהל ץמוא יד םהל היה

 אלו ןוצרה אל ונל ןיאו ונב םילשומ - םינבהו םאה - םידליו םישנש ,'ןיטוטרמס, לש רוד

 םישולקה ,ונחנא -- ,ונתעד ינפמ םתעד תא לטבלו ונחור יפדלע ינינב תא ךנחל תלוכיה

 - ופחיתי . תונמחרה תדמל עגונה לכב וניתובא לע סחיתהל תושר ונל ןיא ,  בבלהריכרו

 םינמחר תובאו - וננה וננהש המ יכ , וניתובא לע ונהנא אל לבא 0 ונינב - קדצבו

 ,יאדוב ונגה

 הלועו תממורתמ איה דוחיב . םויודסוי לכב תרבגתמו ליח השוע וז  תונמחרהתדמו

 אל רבכ הזש  ,םירמוא רבדריעוי ."םיחרזא,ה לש םהינח ימיב ,ףרוהה-ישדחב הלעמל

 תא הבורמ ךכהלכ הדמב ורקב אלו | "ירצונההינליא, | הברה ךכדלכ סהיתבב םידוהי ורימעה

 וא העימט ינפמ :ילוא םתא םירובסכ . תיחכונה הנשבכ רובצהדיתכבו םיבולכב תונליאההיגח

 ןיאו - וישכע העימט םוש ןיאש , וחמגו .ונמנ אלה - העימט ןאכ ןיא !הלילח - םיעכהל
 :םכמצעב ועיגה .םינב לע תובא ימחר , תונמחר ןאכ שי ,טושפ ,אלא ,'סיעבהל. ןאכ

 םיפי ךכדלכ םה | םהירישכמ ראשו  םהיסנפ / םהיתורנ םע ,םהיעוצעצ לכ םע "תונליא,ה
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 אאאט

 . םינמחרהונב םינמחר - םודוהי . תונמחר לש הרדס

 יכ  ,תודוהל ונל רשפא ונמצע ןיבל | וניניב - ? םינמחר לבא ,יאדוב  םינמחרהינב
 תונמחרה תא וניאר ונתודליב . תמאב ךכ היה םינפל .טעמ תמזוגמ איה וז 'היצאטופיר, |

 וישכע - ,םלצא העיגה ןכיה דע .וגל ורפס וניתובאו , התוממורו התופיפי לכב  תירבעה
 טעמכ - ותוא וחישקה םיחה - השקתנ ,קמטצנ ,םצמטצנ ירבעה בלה  .הפפורתנ

 ףכדלכ ול תעגונ הניא הז לש ותולד ,ידוהיה לש ותרצ דוע הניא ויחא תרצ .רזכאתהש

 ,םינפל ויהש ומכ הרצלחםיחאו םירבח דוע םניא לארשי לכ . הצופק התשענ תנתונה דיהו

 ,בערהל ןימאמ וניא עבשהש :בשומה-םוחת תא רתויו רתוי תפקמ הקעצה הנשו הנש לכבו

 ול תפכיא אל ,םח רדחב בשויש ימו ,לדל ומחלמ סרופ וניא ולסב תפ ול שיש ימו

 ןיאו הלוח ןיאו , ויתורתומלו ויכרצל 4 קר ויניע שיא לכ .,רוקמ עווג ורבח םא ,ללכ

 תואמל , םחפו םיצע םישקבמ 2 םישקבמ םינויבאהו םיינעה .ויתורצו ויחא למעל גאוד

 אלו .בל לע םש שיא ןיאו - רוקמ תואפקנ תומלש תולהק , בערב םיעווג םה םיפלאלו

 םעה וליפא אלא , םיירוטסיהה ו ופמה .בלההיריבא , םירנידהדיקש | ,ףסכהריליא קר

 יביבח ,ךבל תמש םא ,עדוי יניא .אוה ףא רזכאתהו השקתה ויתורדש בטימב ולוכ
 דלהש ,סָאב הנ 'ר רפוסה ברה לש ותריטפ ה םינותעב האבש , העידיהל  ,ארוקה

 לבא , ותונבר םוקממ קוחר אלו .םסרופמ היהש םוקמב , ותביבסב הלח אוה ,ךררב ותויהב

 , םינמחר תוכומסה תורייעה לכב ואצמנ אלו - עודי ןמז ךשמב לופטו החונמ השרד ותלחמ
 ותוא ולטלטו הרייעל הרייעמ ותוא וחלש ןכרלעו ,טעמ וב ולפטיו הלוחה ברה תא ופסאיש

 לע סח אל תולהקההינברמ דחא בר וליפאו .ושפנ האציש דע - הלגעל .הלגעמ

 --? וניתובאהימיב הזכ הרקמ היה רשפא יכו . . .הרותההדובכ לע הסח אל תחא הלהק וליפאו

 ,-- ? וניתובא יבגל לבא , םינמחר ונא ןיידע םלועה-תומוא יבגלש ,רשפא -- ! םינמחר לארשי

 ,"םינמחר ת וב א. ונאש ומכ יםינמחר יג ב, ךכדלכ ונא ןיא יכ .םסוחיב םיראפתמ ונא אושל

 וגינב . . .תימואלה ונתושי לוטבו תיטרפה ונתושי 2 דע ,ןורחאה הצקה דע  םונמחר

 וא םלואו  ,יםינמחר ינב, א םמצעל וארקי קדצבו ונתונמחר לעו ונילע וסחיתי קדצב ונירחא

 ויה אל םהינב לא סחיב אקוד יכ ,וניתובא לש תונמחרה תדמב סחיתהל תושר ונל ןיא

 תא חישקה ויבא ירה , הערהתוברתל אציש , ןב - לארשיב םינפל .,ךכהלכ םינמחר וניתובא
 ותב וא ונבש ,ןוס א ול היקש ימ - לארשיב םינפל ,הבושתב רזחש דע ונטמ ובל
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 .קסניול .ל .א

 ףירצ .וב שמתשהל ךירצ - םהידי לע ארכנש ,שדחה בצמב שמתשהל רשפאש המ לכו
 , תוטבל , תועקרקה תסכמ תא לידגהל .הסינכה תא תוברהל ,רשפאה לככ תוחכב תוברהל

 וניתווקת לכ תא תולתלו .םילודגה וניתומולח לכ תא לשבל לבא ,ןכ .. .רסיל ,עוטנל
 ...יאה ילוכ ,יביבח ,יאה ילוכ .. .םהילע ק ר רבדלו-םיריעצה םיקרוטב - םהב קר ,םהב

 הצו יתיה ,ונל וג תי םהש ,םירעצה םיקרוטב ונתוקת םימש ונאש דעו

 .וחקיו ואובי הככ םאו הכ םאש ,םירעצה םידוהיב ונתוקת םישל

 היאו !ארזל רככ יל ויה המכ ,יבא יהלא לא | ,םיריעצ םיקרוט  ,םיריעצ םיקרומ

 ? םיריעצה םידוהיה

 ? יא
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 ב-4

 .םישעמו תובשהמ

 םינשה ןתוא .לכב התיה "איה, :םילק םייונש וזיא ,םנמא ,ויהש ,ךל בישא - ? תופוצר

 י ,רחא . . .הנשו הנש לכב היה 'אוה, לבא , הנושארה הנשה לש "וז.

 , בהזה .חרי  .היצוטיטסנוקה - תוילידיאה ,יל המודמכ ,ןה ךכ וז הילידיאכו
 םאה ? יניבהאתה . םיפפאתמ םיטאטופיד ,םירחבנ םיטאטופיד .החמשו ןושש . תדה הנָהְ

 ! יתעבשנ = !יעבשה - .ישפנ תולכ דע - ?יל הנמאנ ייהת חצנל

 ,םירחבג םיטאטופיד . החמשו ןושש . תדה הנתנ . הילידיא-םעפה דוע .הנש הרבע
 .. .'וכו ,'וכו םיפפאתמ םיטאטופיד

 ! לרבהה בר המו .. .םינוש םיטאטופידה לבא .איה תחא , םנמא ,  היצוטיטסנוקה

 היצוטיטסנוקה ןמ םג הנושמ תולעפתה ידיל אב ינא ןיא לבא ,ער םויל אבגל יל הלילח
 ןימאמ ינוא . טעמ ינא ןקפס  .יתדבא רבכ ילש תודליהדתומימת תא ,רופסובה תודג לעש
 .בוט רתויה הרקמב וליפא וניתווקת לכ תא םדיב דיקפמ יניא .םיריעצה םיקרוטב וליפא רתויב

 ו םע דחי יכ | ,ארוקה יביבכח ,ָךממ דחכא אל יכבל םע רשא תאו

 ,'יסכודותרוא- ןויצחבבוח יתויה לכב ..,יתוקתב ץרפ הזיא ,קדס הזיא םג היהנ איהה -

 ץראב המדא לעש לכ וילע ביבחש ,ןויצהבבוח .ןומדקה ,ןושארה חפונה ןמ ןויצרבב

 - ,ינחו ןינק לכ .הנכנש שדח תיב לכ  ,הב רלונש דלי לכ ,שדח ידוהי 0 , וניתובא

 . הקזח התיה תינידמה יתוינויצ םג תאז לכב - , תיגרדהה , תיטאה הדובעה לש ןויצהבבוח

 תו ןלועפל , םיריבכ ם -- םילודג םידעצל סג יתיכה / תיגרדהה , תיטאה הדובעה םע דחי

 וא ,רוכמי וא ,בדני םא ,רשפא לכה -- ידיחידלשומ ןטלושלו . תחא םעפב תושיערמ
 יבהי ל כ תא ללה -. יתיכח יכנאו . לוכיחלכ אוה הככ םאו הכ םא - ,הנתמב ןחי
 ָךילטנעפפָא, וא :יתרמא ל נינב לכ תא הילע יתינב אל | ,תינידמה תוינויצה לע

 , תמא - וישכעו ,יל התיה איהה הוקתה .םג יבבל רתפב לבא :םולכ אל וא יךילטכער

 ,ולדלדתנ וניתווקת . הפפורתנ "הלודגה הוקת,ה לבא ,וקזחתנ , תונטקה , תונשיה יתווקתש

 ןבומב ,תישפחו הנטק  םידוהירתנידמ.ש , םירמואו ושכע ילא םיאבשכו . ..וכמ ,ונטקתנ

 ףדנ רטראשטו הימונוטכא לש םולחה םנמא םא,ו "םודרופכא איה לארשיהץראב ,ינידטה

 בוט אל - הלאכ םירבד יל םירמואו םיאבשכ -- ,"הז לע רעטצהל ונל ןיא לבא ,התע

 הברה .הז לע רעטצמ יכנא לבא ,ארוקה יביבח ,ךכ התא ףא םא ,עדוי יניא .םירמוא
 'ןטלוש. ותוצירע לכב ןטלושה ."םי ול דסהב, ןימאמ ינא ןיא ללכב יכ .רעטצמ ינא

 ל דפח לכא .ןתיו- תוטש חור וליפא וא הבידנ חור וילע רובעתש שיו הוה
 כב הער םניע .דאמ םימצמוצמו םינצמק םה  ,ןויסנה ןמ ונחנא םיעדויש ומכ ,םימואלה
 מעפל אוה "לשומה בוה,הו .הטורפ הושמ תוחפ לש תוימואל לע םיגרהנ םהו רחא םע

 ... ידיחי 5 השק רתוי ץרע

 ,הקנ - םיריעצה םיקרוטה ןמ תחקל לכונש המ לכו ,הברה .ףסלפתהל ןיא יאדוב
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 זא דבכאש רשפא | ,בורעל לוכי יניא הז דעב - םיריעצה  םיקרוטה תא זא דבכל ףיסוא

 ,"םדצ לע יתויתפמיס לכ, - .התע-תעל לבא; םינקזה םיקרוטה תא

 הגוקה לעו םהילע | : םהילע רבדל יארמ  רתוי םיכרמש  ,ינא אצומ ןכדיפהלעהפאו
 , היצוטיטסנוק = .וניתווקת לכ תא םהב תולתלו  רבדל םיברמ ונא = .תיקרוטה  היצוטיטס

 ונחנא םיאור רבכו .םנכתמ ונקורתנש תומשה ןמ דחא ,עודי ןבומב .איה ,יביבח

 ,"שרופמההםש, ןיעמ התיה םינפל . היצוטיטסנוק תעשב םג תויהל רשפאש המ םיניבמו

 םירשה לכ תא  ,האמוטההתוחור לכ תא וינפמ שרגמ היהש ,םישורקה תומשה ןמ דחא
 םירלדנפה בוחרל היצוטיטסנוקה הדרי ושכע לבא .. ,"ארחא ארטס-ה לכ תא ,  םיקיזמהו

 ינא הכחמו ...הניחב ,ידמב ,סרפב ?  היצוטיטסנוק ושכע ןיא ןכיה ,הכרע תא הדבאו

 לוכי ימ) ידה וא = ,ייבה ץקי דחא תובעדאל רקובב :: שבחמו דש ממ תועיריל םוי לכב
 ,ומתחיו ובתכיו ,םצראב היצוטיטסנוק ונתיו = סוגנה וא ?(,  םהייונכו םהיתומש תא רוכזל

 עודמו .. .יסרפה האשכ שממ -- ףלחתי אלו הנושי אלש , קזחהו בוטה םנוצר לע וזירכיו
 ,ןכ  םויה |. + . היצוטיטסנוקה רופ תא םה םיערוו וז המכה ודמל רבכ - ?אל

 ! ךכ רחמו

 קראמ לש ורופס תא יתוא תרכזמ  תויצוטיטסנוק לש | הילידיאה התוא לכ ללכבו

 תא ינקירימאה ץלה אוה ליחתמו  ,תורוש עבשב - 'םינש עבש לש ןמור, :ןיווט
 ,סיצצונ םיבכוכה , תחרוז הנבלה ,םיריהב םימשה .יאמ שרוחב ברע :ךכ ולש *ןאמורה-

 הקעמה לע םיבשוי "איה,ו "אוה, | .םיחרפ-ימשב םשובמו םח ריואהו םיבלבלמ ללה

 המראתה איהו , התוא ףפגמו הפתכ לע ודי תא חינה אוה .הז לע וזו וז לע הז םיבבחתמו
 תולכ דע :הבישהו רתוי דוע המדאתה איהו - ? יניבהאתה : לאש אוה . היניע תא הדירוהו

 ! יתעבשנ - ! יעבשה -- ! ישפנ
 ריואהו ,םיבלבלמ תונליאהו , םיצצונ םיבכוכהו , תחרוז הנבלהו , םיריהב םימשהו

 . םיחרפדימשב םשובמו םח

 םיבכוכה , תחרוז הנבלה , םיריהב םימשה ,יאמ שדוחב ברע םעפה דוע . הגש הרבע

 לע םיבשוי "איה,ו "אוה,  .םיחרפרימשב םשובמו םה ריואהו םיבלבלמ תונליאה , םיצצונ

 איהו ,התוא ףפגמו הפתכ לע ודי תא חינה איה ,הז לע וזו וז לע הז םיבבחתמו הקעמה
 : הבישהו רתוי דוע המדאתה איהו - ? יניבהאתה :לאוש אוה . היניע תא הדירוהו המדאתה

 ! יתעבשנ - ! יעבשה - !ישפנ תולכ דע

 הקעמה לע םיבשוי "איה,ו "אוה, .'וכו יאמ שרוח ברע םעפה רוע .תישילשה הנשה

 םימשה .יאמ שדוחב ברע :תיעיבשהו תיששה , תישימחה , תיעיברה הנשב ףא ךכו ..'וכו

 וזו וז לע הז םיבבחתמו הקעמה לע םיבשוי "איה, "אוה,  'וכו תחרוז הנבלה  ,םיריהב

 .'וכו הז לע

 םינש עבש הזה רבדכ הרקנ הככיא - ורופפ תא ןיווט קראמ םייפמ - ינלאשת יכו
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 ,םישעמו תובכשהמ

 ןניאו ,ןהל בל םש שיא ןיאו , תודירומ ןניאו תולעמ ןניא .תוכרב לש ףא ךכ , תואחמ
 , רתאו רתא לכבו לופוניטנאטסנוקב ,אניווב אנ ועדי . .."ועדי ןעמל- קר אלא  תוחלשנ
 לרבה שי לבא ...'וכו םיכרבמ ,םישיגרמ  ,םיחומ םהש .הלאכ "םיפיקת, םלועב שיש

 יזגורב, לש ןונגסב תובתכנ תואהמ לש תומארגלט . תומארגלטה ינימ יגש לש םנונגסב לודג
 -- הזכ רקי "טנמוקוד,ש ,לבח ,תולעפתהו הבר הבהא לש ןונגסב - תוכרב לש ןתואו

 ,תצקועו , תינזגרו , הפירח : הכלהכ הבתכנ יאדובש , ץינימאק לש תירוטסיהה המארגלטה

 רמוח םימיה תוברב תישענ התיה , המסרפתנ וליא .םיברב םסרפתנ אל--הביאכמו , תרקודז

 הכירצ איהש ,הכרב לש המָארגלט ןכ ןיאש המ .  תירובצ היתמוטפרכב  ןונגפהההרומל

 , הכרב לש תובהלתהו תוממור לש תולעפתה הלוכ ,שבדכ  הקותמו הגונעו הכר תויהל

 -- תיזנכשאל םאו .בוט רתויה דצ לע וז הכאלמ ינא עדויש ,יביבח , םכינפב ראפתאו

 חרטניא ,יטילופ ךרע ןהל שיש ,הכרב לש תומָארגלטל החמומ ינא דוחיב , יל וחינה
 וניחאל הזב ינא  עידומו  .םידוהידסניאשל םידוהימ תוחלשנה ןתואל ללכבו , ילאנויצאג
 ץראבו , וקוראמב ,סרפב , הינמורב , הירגלובב , היברסב .: רתאו רתא לכב לארשי ינב

 וניחא לכלו  יבורימינ,ב ,תורשאב ,הילפאמב , ןולטבב ,ןולסכב ,  ץיפוהְב + ונירוגמ
 םיטפושל ,םידיקפל ,םירשל תוכרב לש תומארגלט הולשל , עודיכ ,םיבהואה ,םה רשאב

 םתוא שרג אלש ימ לכלו ,ויפורגאמ ףורגא םושב םתוא הכה אלש ימ לכלו  םירטושלו

 םתוא סרד אלש ימ לכלו ,ןידהתיב תותימ עבראל םתוא ןד אלש ימ לכלו , תועש דיכב
 תא אלמא ,שיהיא ,יכנאו ,ילא מפי אוצמ תעלש - ,םהינפב קקר אלו ,וילגרב

 .ןוצר ועבשי םלועה-תומואמ םינודאה ינימ לכו "םיצירפ.הו , בוט רתויה דצ לע םתולאשמ

 !חוכשל אלש השקבב :םעפה דוע

 םע ינאש ,םכל  חיכוהל יתצפחש המ רקיעה .םעפה יתנווכ וז אל םג לבא

 סע הז םיירבעה םינותעהכ ,'םיחא ינשכ, שממ ,ירידימ דחא רמואש ומכ , םיריעצה םיקרוטה

 יגיהנמכ , ויחא םע שיא אשראווב םיירבעה םירפוסהכ ,שַא םולש םע ןאקצאיכ ,הז

 ,"םיריעצ* םע ריעצכ  דוחיבו ,"םיבוט םיחא.כ .ללכב - | ,ורבח םע שיא  תוינויצה

 שיא וגחנא םילגמ . תיציבורשטה הדיעוה ירבח םע  ץרפו  "ויל"ומ, םע יקסבושטידרבכ

 . 'םהינרפצ תחתש המ. - שממ  ינא עדווו = .םיריעצה ןיב  גוהנכ ,  וניתודופ תא והערל

 ומורב תודמועה תולאשב םהיתוינכת לכ לע היצנדנופסרוק "ןמזה,ל בותכאו -- םתא םיצזר
 , הירטסיוא תורוחס לש טוקיובה ,(זיעלב איסקענא) תמסרופמה "תחפס,ה לע :םלוע לש

 תודוס ןיא יכ -- ,אטשוקבו םילשוריב "םיללוכה םינכרה.  לעו תיחרזמה לזרבהרתלסמ לע
 רחא ,םיבוט םיכרבא תונטאנב ,םה 'םיבוט םיכרבא.ש ינפמ םתוא ינא בהואו .וניניב

 וחצנ םהשכ ,התע דוחיב - םתוא ינא דבכמו ;לאר שיב םתומכ ובריו יאולה , דחאל

 םא : עדוי יניא -- זא דבכא .ימ תא ,םיתנש וא הנש דועב היהיש המ ,םיפיקתה םהו
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 תא לטבלו "סעהררחא, תא רקבל יתצפח .יקסבוש טידרב  הריכחב חקל םתוא לבא

 ,םהילע םג תונמחרו םיבר םיכפהמ רבכ וז "הררח,ב םג לבא - ןשיתנ רבכש ,חיכוהלו ויתועד
 ייש ידיב ולפנ רבכ לבא - ,םתלודגמ םרירוהלו םלטבל | ,םינומדקה לע .לפנתהל יתצפח

 רליש לש ררושמה בצמב יתאצמנ :תחאב .םהילע םגו וילע םג תונמחרו ץיוורוה

 : םלועה תקולח ירהא

 460, 0 רזהגע ה06עג]] או6מ(א תשע לו 0

 0, .\1166 006 3616ם 110...

 אל דועש , תעדל ינוארהו םיריעצה םיקרוטה ואב הנהו .שאונ יתרמאש טעמכו

 .+ . יתוקת הדבא

 רבדהו .םיריעצה לא הפתסהל התע םיברמ ןטלושה תכלממבש , םירפסמ םיגותעה
 הודח תעשבש ,"םהה םימיב. | ונתנידמב ונל .היהש | , ןויסנה יפמ .ונחנא םיעדוי ,רשפא

 רטוש לכ ,דיקפ לכ ,טפוש לכ ,'הרהבתנ, הנידמה לכ טעמכ ,םינקז המכו המכ "ורחבתנ,

 הלק ,היקנ ךכדלכ הניא םא ,וז הכאלמש ,הארנ .'ריעצ, השענ "תיבהלעב, לכ טעמכְ
 ירחא רתסאו יכדרמ ימיב  ודהיתנ .םיברש ומכ םיבר ורחבתנ היקרוטבש ,ינא ןימאמו ,איה

 םיקרוטה ודימתי םימי ךרואל םאו ?  םתודהיב םימי וכיראה םינורחחאה הלא םא .ןמה תלפמ

 םיברה  וניתונוועב הרקש ומכ ,תע אלב הנקז םהילע ץופקת אל םאו -- ? םתורחבב

 המ רקיעה | .וננינעל  תעגונ הניאש ,  תרחא הלאש יהוז = ? ןופצה  תנידמב םירחבתמהל
 טעמכו  ,"םיריעצה  םיקרוטה,ל .הבורמ  היתפמיסב יכנא .םחיתמש -- אוה דיגהל יתצפחש

 לש תומארגלט :םכל ועד ,יכ .הכרב לש המָארגלט םהל חולשל םג יכבל םע היהש

 םידוהיהש ,רשפא .ילש 'תוילאיציפס,ה טעמכ  ,דימת וילע בכור ינאש .יסוס והז -- הכרב

 םיחמומ םהש ,הארנ לבא : תומארגלטל ינממ  םיחמומ רתוי םה קפלודופהץינימאקבש
 יפדלע ,םה קר ואצמנ ,וברי ןכ .לארשי ינב וניחא לכמ םא ,תואחמ לש  תומארגלטל
 תוכלמל האחמ לש המארגלט חולשל - תואחמל 'םיקיזמ, ןכדסג - היברפ ידוהי לש םתנמזה
 הילא החפסב ('יבצה, ןושלכ) .רוחשהרהו היברפל התשעש , לועה לע היראגנואדהירטסיוא

 תלעופ רתויו הלודג רתוי דוע םתאחמ התיה ,םירפפמש ומכו , הניבוגוצרה תאו הינסוב תא

 םע , היראגנואדהירטסיואב אנ ועדיו : אשראוובש 'םילהומ,ה דגנ שא םולש לש ותאחממ

 ,..!קסע םהל שי ימ

 אמתפמ דחאו רחא לכו ותונמוא ול שי דחאו דחא לכ ,הלילח--? םהב ינא אנקמה

 יכנא , תואחמל םיחמומ םה ץיינימאקבש וניחאו שא םולש םא ,ויניעב ןח תאצומ ותונמוא

 אתלמ ואל וז םגו .הכרב לש תומארגלטל ינא החמומ יכנא - 'אינק אלטק, יניא ןכדסג
 לש תומארגלטב ךרוצ ול שיש ימו .םהילא הנפי -- תואחמב תוציחנ ול שיש ימ ,אתרטוז

 לש תומארגלטכ ,ךרע ןהל ןיא ןהיתש ,רמולכ ,ךה ונייח רבדה רקיעב  ,ילא הנפי-תוכרב
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 .םישעמו תונשהמ

 תוגאד לכו . הגבלה תמיגפ יתלוז הזה "לעבהו באה,ל ול ויה אל תורחא תוגאד לכ

 אלה ,תאז תלוז . . .הלימה תמיגפ תלוז "םישדחה, ונו נקתמל םג ,הארנכ ,ןיא תוחחא

 םיעפושמ .םיטקשו םיולש לארשיחינב ! רדוסמו = בוט  ךכדלכ לכה | םידוהיה םלועב

 -- תדבדםינוקתה תלאש אלא םמלועב םהל ןיאו ,םיחמשו .םיתושו 0 , הסנרפב
 .תיקרוטה היצוטיטסנוקהו

 - תדבדםינוקת ..ארזל טעמ יל ויה םהינש םגש | ,ארוקה יביבח ,ךל דיגא תמאה

 טעמ השענ  ,יל המודמכש  ,ינפמ ,  תיקרוטה היצוטיטסנוקה ןינעו , תיארה םתוינקיר ינפמ

 לע ןיאש ,ןמיס ,תוינקיר לש ןמיס - ריואההגזמ לע החיש ןיעמ איה הילע החישו "לב,

 ומכ לבא .ירמגל הקיתשב הילע דובעלו יסרוקיפא, תויהל יתעדב יתרמגש טעמכו ,רבדל המ

 - יתעדב יתרמג .ינא םג ךכ ,השעמב אלו הבשחמב קר םיסרוקיפא םה םיסרוקיפאה בזרש

 םולכ וב רכזי אלש ,ירבע ןותעל ול רשפא ,רשפאריא ,טושפ .ידיב הלע אל רבדה לבא

 ירבעדרפס וליפא הב היהי 0 , םירבעלהתירבע הקיתוילביב איה תירשיפא ; תודהיה ינינעמ

 --! ונלצא רשפאדיא המ ,יוה- תירבע תחא תוא וליפא עדי אלש ,םעטמרבר רשפא : דחא

 היצוטיטסנוקה תא ריכזהל אלשו ,ינויצ ןוחריב ןכש-לכמו , ירבע ןוחריב בותכל רשפאהיא לבא

 היצוטיטסנוק לע לע םוזמזה בורמש 0 ,םלשל ינא םג הרכומ הזה "סמ,ה תאו . תיקרוטה

 ןיא .הרתי "תוינטלוש,ב ינודשחת אלש ,םיארוקה יביבח | ,הוקא .ארזל טעמ יל התיה וז

 ומכ ,"םיריעצה םיקר 0 היתפמיסב ינא סחיתמ יאדוב .דימחרלאדדבע לש ויצירעממ יג

 םהיניב שיש ,םירמואש ימדלעהףא | םיריעצ לכלו ריעצ לכל היתפמיסב סהיתמ ינא -

 ! םה םיריעצ תאז לכב אלה 0 יקסבושטידרבמ , לשמל , םיריעצ םניאש , הלאכ םיריעצ

 םיקרומ, האור ינאשכו , םיריעצה "/ - לע ינא חמש ,יטרפ םדא רותב ,רשא שיו -

 ןיא ןיידע ירבחו ינא םגש  ,יבל לע הלוע המיענ הבשחמ , הלעמו הנש םישמהמ "םיריעצ

 ןינע לעו = .םיריעצ,ה לש :ךצ,ב 0 תורשפאה דוע ונל שיו תולוספ תועבטמ ונא
 הרוג םאש יפרלערףא .,ריעצל של האנו בוט , ןחדיעדויל עודיכש ינפמ הברה יתבשח
 אל - תונוהל תייה הצורש ימ תאו תונוהל ךירצש ימ תא :חופנ הזה ןינעה לכ תמאה לע

 ,יתוריעצ תא תוארהל ידכבו ,ריעצ תוארתהל םדא-ןבל ול חוג ללכב ןכריפדלערףא + הגות

 ,תוירבה תורמואש ומכ ,רשא , הלאכ םיבגעו . םיבגעחיריש ,םיריעצה ךרדכ ,בותכל יתצפח

 - םייסמו "ינקשיו,ב ליחתמה ,יפא אינמת ךרד לע ריש םכשפנב ורעש ."וניתובא ובגע אל,

 לכ לאו ונינותע לכ לא ותוא חולשל יתצפח רבכו ..,,םיוסמ אוה המב םכשפנב ורעש

 ,רואינש תא יתארי לבא .םשור השוע היהו םוקמ ול םינתונ ויהש ,יתייה הוטבו , ונינוחרי

 ןוס ל נצא ק קחצי תא ,ונלש שדחה קיזמה תא דוחיבו : ולובג תא יתגסה יכ ,רמאי אמש

 דדצל יתצפח .'אירבח,ה לכ תאו רואינש תא הזה ןינעב ריבעי דוע יכ ,וב  ינחטבומש

 ץרפ ול 0 רבכ חז רבד לבא - תורחב לש ןמיס התע אוה הז םגש ,ןוגר'זה 4 תוכזב

 -- םתוא "ואיצוי,ש ,םיריעצ ואצמי ילוא  ,ןיכרע  וזיא תונשל יתצפח , ןילופונומב ונביבח
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 יק פיגל יל א

 , הלאל וליפאו , היסהרפב לארשי םש יללחמל ; םינירבעל "הנושארה הרושב+ םוקמ וגא

 םירבקנו | ., ,"אשירק הרבח, םע "ורשפתה, קר םא ,דמשל םהינב תא וליבוה םמצעבש

 הרבח.ה האריתנ הז המלו .אשראוו לש תורבקההתיבב ףא םה םיבר אלה הלאכ "םינגוהמ,

 יתייה אל ויבא תא ? ותוא ולמ אל ויתובאש , ןטקה רליה תא רבקל תיאשראווה "אשידק
 ? אוה המ רליה לבא - ,םעפה דוע ותוא למ יתייה וא , לארשידרבקב רבקמ

 םג חתמהו היחה הלימה דגנ ותאחמב ש א םו ל ש אצי - הלא לכ ךל טעמ סאו
 , אוהו . תומצע לש לג ונממ תושעל וקיפסה רבכו -ויפ תא חותפל קיפסה םרט רועו ,רחי

 לטבל זעונש ,אוה ,ונלש הקיתעה תימואלה ןושלה םע םחלהל אציש ,ירבעה 'רובג,ה

 לא סנו םיינוגר'זה םיגותעה תוכרעמ תא בזע ,  םואתפ  תעבנ - תודהיה ירקיעמ דחא תא

 ,םילודג םינמחר ללכב םה ,עודיכ ,םינלופהו .תירבעה הלימה לע םהינזאב ו םינלופה

 םילוכי קר םהשכ ,םיכשומ םה תו דליה תא .םירבעה יד לי תא םה םימחרמ דוחיב

 תלה תא לבא ,ןחרכרלעב וא בוטה ןנוצרב  ,ןתד תא תוריממ ןה םשש  ,תוריזגהריתבל
 תונמאנב תונמחר .םתוא םילמ םידוהיהש לע םיכוב םה שא םע דחיבו םימחרמ םה םיירבעה

 הברה ךכדלכ םהל תמרוג הלימהו , בבלדיכרו םיסנטסאו ,םיבוט ךכהלכ םישנא .םינלופה לע

 ! ךכרלכ .שפנהתמגע

 תועובעבא הלעמו חתור .חתור ריסהו- הכו הכ ןיב

 -- ? המ ליבשב לכהו

 -- תיסורפה היצקאירה לע ה ג רב רמא - הליכשהו טעמ המכה ,תוהפה לכל ,ולו,

 תאזכו ..."טעמ הליכשהו המכח ,תוחפה לכל ,ול לבא ,היתוכילה תא הל ינא לחומ

 תא םג םהל ונייה םילחומ .הברה ,  הברה םהל ונחנא םילחומ  ,ונלש יונינקתמ,ל רמאנ .

 לבא ,טעמ וליכשהו ומכח ,תוחפה לכל ,ול | ,םיימואלה ונינינק לא סחיב  םחורדתוסנ

 לו ש כע הלימה לע המחלמ לבא -- ? םיתוטש

 :א ירו ל זיש חונמה תאמ "הנבל שוד ק. םשב דחא ריש הלוע ינורכז לעו

 , תַהְרוצ הָשֶא רַמ רָּבְשַמַה לע
 !הָבָה 5 ;לוק שערי ביִבָסִמ
 ,תֶחְשתַכְּפַא ,הָנִּפ לָכְּ תק

 0 באָה א ד /
 הְָנַעָּב רֶתַתְסִמ חָרָי לומ
 : לַעַמ ויִניִע ותאָשּב הָנְחִת הָּבְר

 ...הָנָבְלַה תַמיִנִּפ אָלְ כתֶש ןיצְר
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 םישעמו תובשהחהמפ

 דדוחמ םגתפ ,ףידה םואנ ,ץצופמ רובד  ,הפי ארמימ ועמשת יאדוב .  תונמאנ תוצעז

 םיכירצו םיקפואה תא םיביחרמ םה .םגש ,  םימכחהידימלת לש ןילוחרתוחישו הנווכו ארבס

 . . הבושח סתעפשהו םשור םישוע םהו ,דומל

 הריאשה אלו העפשה םוש התיה אל ץיבונרשטב הפסאהל םא .םשאה יב אלו
 קבאה תא רענל םיפסאנה וקיפסה אל דועו . השעמב אלו רוכדב אל  ,םשור םוש הירחא

 הארבג אלו התיה אל וליאכ ,יעבדכ החכתשנו .. , הפסאה החכתשנ רבכו - םהילגר לעמ

 . . .התיוהב םג קפס 0 שיו ,םלועמ

 ...םשאה יב אל יכ ,ארוקה יביבח ,יל הנימאה

 םישל רשפא יכו ,טושפ ,"שערההימי,ב וליפא ללכ ותוא ןָיְנְע אל "אשראוודהשעמ,
 - ?רבדב שי שודח המו - ? לארשי הנחמב םירקבל םישדה םיצצש ,תוטשה ינימ לכל בל

 בשוח םהמ דחא לכש  ,םילודג םיטסילאודיווידניא אלמ ןטק םלוע  ,ידוהיה ונמלועכ םלוע

 םולכ - .אוהשדלכ וליפא ויתועדמ רֶהַומ וניאו תומלוע קא לגוסמו רשכומ ומצע תא
 לכ ןיאו ,ינומלא רחמו ינולפ םויה - ? םיינוציק תוטשדישעמ אלב הזכ רשא םלועל רשפא
 רחמו אשראווב םויה .םש רחמו ןאכ םויה . תירובצ תושפטמ תוירחאב חוטב ונתאמ דחא

 . םיקיפסמ ונא ןיא - הלא לכל בל םישל רמאנ םאו .אנליוו

 בא, , דחא דצמ .ףוס דעו הלחתמ הלודג תחא תוטש היה אלה "אשראוודהשעמ,ו

 הרבח, ינש דצמו - ,ונב תא לומל אריתנש ,ליר שלח בל לעב , הנושמ סינטסא ,'ןמהר
 םהינש ילואו - ? ףידע םהמ ימ ! הלימ אלב רבקי אלש | ,ןטק דלי לע כ ,"אשידק

 לכלכ לכוא אל המכ , םלועדלשחונובר ! םינמחרה תובאה ,םינמחרה תובאה ,יוה . + .םיפידע

 המודמכ ,םינב לע בא ימחרו .םימלועל ןיידע היה אלש ,ונלצא שדח סופט והז !םתוא

 הבכע אל ןכריפדלערףאו  ,םהינב תא ובהא , הארנכ ,םה םג : םינומדקהל םג ויה ,יל

 ונחלמהו רתויב תונמחרה תדמ הרבגתה התעו .ירבע ךונח םהינב תא ךנחלמ וז הבהא םתוא

 . תונמחרה ינפמ -- דליה תא םילָמ ןיא .ירבעה ךונחה 9 תבכעמ םימחרהרתדמו ,הלמה תא
 הבר הדובע םה םיסומע הז אלב םג :  תונמחרה ינפמ - תירבע םידליה תא םידמלמ ןיא

 תושעל םהידיב םיחומ ןיא ולדגישכו : הדובע  דוע םהילע סומעל תונמחרו םינוש םידומלב

 תא ,התפש תא המלש המוא הריקפה הככ .. , תונמחרה ינפמ ו ץפח םבלש המ

 . תונמהרה ינפמ - היתודיתע תאו התרות

 ! הלאכ םינמחר תובאמ לאה ונרמשי

 . תוירבה תורמואש ומכ ,'ךתקדצו. וא  תינקדצ "אשידק הרבח,מ םג לאה ונרמשיו

 , שארב םוקמ םינתונו ונתלפתדיתב תא ונרכמ ףפכ ליבשב םא .בבלמו הפי ןינע אוה הז םנ

 ,"ויתוילע,ו "ומוקמ, דעב הבחר דיב םלשל 5 , ץראההםעו רוב לכל  ,יחרזמה לתוכב

 יקוקז םניא ירה םיהמה לבא - , תובורמ תואצוה םישרוד םיחהש .קדטצהל רשפא דוע

 םינתוגו ,רתוי דוע םג ןפואבו  ,ונרכמ ונלש תורבקהריתב תא םג ןכדיפדלעדףאו , תואצוהל



 אאא

 תושעל המ לבא .ןינעה הז לע ללכ רברל

 ינוצר תודמלו  ,וילע םיחכותמו םילפלפתמ , םיחחושמ

 הצור יתייה אלש | ,יביבח | ,יל ונימאה

 , םירבדמ לכה , וב םינינעתמ לכהו

 , וב ליחתהל ינא םג חרכומ

 רבדב אשראוורהשעמל וא ץיבוגרשט-תפסאל ןיוכתמ ינאש  ,ילוא םתא םירובסכ

 ? דחכא המל -- ץיבונרשמ לש הדיעוה . היתצקמ אלו הינמ אל .וגשת - ? לומנש תמה רליה
 םא = , םירפוסו םימכחהידימלת לש תודיעו ללכב ינא .בהואש ינפמ , הלחתמ יתוא הָנְנע -
 םיאנבו ןידהיכרועו םיאפור םיסנכתמ םא : הכאלמ=ילעב לכו םירלדנסו םיטייח דחיב םיסנכתמ

 כ ,ללכב ,םא : םירוסרסו םירכומו םירחוס םיסנכתמ םא + תונמא - לכו םילספו םירייצ

 תוצעדילעב, תמאב םהש ' םירפוס -- , םהיתוקלחמלו םהיתוגלפמל םיסנכתמ השעמחישנא

 לע לארשי ירפוסו :םמצע ןיבל םניב הצע סכטלו ףסאתהל םה םיכירצש יאדוב ,'םייללכ

 הדע אל ,םע אל, יכ ,ונמע לע השקה וטפשמב ררושמה קדצ םאו .המכו המכ תחא

 וטלבתנו ומצמטצנ םהבש ,  םידוהיבש םידוהיה , םיירבעה םירפופה הנה -- ,ירדע קר ,ונחנא

 , ..רדעה ךותב רדע םה ,ונמע לש תונורסחהו תולעמה לכ

 ננה תודבא ןאצ א רַדָע רֶדִע

 ּונשַפַנ עישוהל ץצוח אַצִנ אל

 ,ּוהיִפל ולַמַע לכ ,ודי הָעְרְי שיא

 ,ּוהיחֶא לַמַעַּב הָלּוח ןיִא , גָאוד ןיִא
 - רֶרְְו רָטָשִמ ןיִא ,עַשָי ןיא כ לע
 שילה וב רַדָע קָר--ּונָחְנַא הָגְלַפִמ אל

 ראו

 םי-הוסה | ,הברה םאו טעמ םא חה :וארו .וטיבה ורדתסה רבכ םירלדנסהו םיט

 הז אלהו .איהש-לכ תורדתפה וליפא םהל ןיא -- לארשי ירפופו ., ורדתפה ןכדםג םירכאהו

 ! הז עוצקמב םולכ השענ % ןיידעו ,וזכ תורדתסה לע םירבדמש , המכ
 תא הברת ילוא : היהתש גוס הזיאמ חיתורפס הריעו לכ ילע .הביבח הז םעטמו

 ,ונדספה אל ןכדסג - אל םאו ,  םימכחהירימלת ןיב תורדתסהה תאו הוחאה תא , תודחאה
 תוישממ תועצה תיתורפס הפסאב ועמש ת אל םאו , שודח אלב שרדמ=תיב ןיא בורחיפרלע יכ
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 ו

 םישעמו תוכשהמ

 ינא חרכומו .. .1? הלאכ םינינעו - ןבל ןקז ,וניבלהש תורעש ? ןכתיה :יל ורמא רבכז

 "כנא הצוהו ,יל המודמכו .יריעצ בלה לבא. : לה הרבעה"לעב לש ותבושת תא בישהל

 "םנקז תורבעחילעב, דוע ואצמי חלשה,  יארוק .םיביבחה יאווק ,םכיניב םגש ,ןימאהל

 םתא ילע םיכיצח  ,םיוקמו  םילהימו דוע םינומאמ םהש ,םבוקב תמ אל םבלש ₪

 םינש רשע דועב םא ,יל אהת הרתיו הלודג האנה יאדובו ;דימת םכשגפל חמשאו , םירקיו

 .'ונישעמו וניתובשחמ, לע טפטפל ,טעמ חחושל ,הז קרנופל ןמרוהל םעפה דוע הכזנ

 ןיא ... לבא , ונתוימיטפואו ונתוטשפ  ,ונתמות לע ונב וצצולתי םיבר יכ ,יתעדוו

 ... תישילשהו הינשח ונתודלי לע תצק ץצולתנ ונמצעב ונחנא םג ילואו וצצולתי םה ,רבד

 אתונציל  וליפאו , תיתומ תונציל לכ  ,תוירבה תורמוא  ,'ךִכ ידי לע אב שארדבאכ ןוא.
 .+ .שפעתהל אלשו שאיתהל אלש ,זגרתהל אלש ,ןשיתהל אלש -- רקיעה 4, ומצעד

 !יחל הכ ,הנומאב ,ןוחטבב ,םיארוקה יניבח ,יחל הכ ,ןכבו

 ני - כ



 םיבתוכ ; תורודל םיבתוכ ונא ןיא . . ,ונילע הקיתשב רובעל םילוכי םתא ןיא לבא , המודכו
 ,התע ךרע םהל ןיא ילוא םמצעל םהשכ םירבדה . שדוחל רתויה לכל ,םויל ,העשל ונחנא

 , דומל המאה םה , והבעש םייחה רה םה םה לבא ,'םישעמה םג ןהמעו ונתשנ תובשחמה,
 ,רוחא ונוגוסנ וא המידק תכלל ונקחרתה המכ

 הגפ וזיאב רתתפמ ול רצב ,ינרותה ,ןשלבה ,ןמאה ,רקוחה ,ררושמה ,ףוסוליפה
 סלועה תא ירמגל חכושו ויתומולח תא םלוח , ינחורה ומלוע תא םש ול ארוב , תיתורפס

 ,יםהש ומכ, םייחה תא םייח ונא ונחרכדלעב .ונחנא ןכ אל .טושפה ,פגה ,רוכעה , לפשה

 -לע .טלטהלו רתסהל ,םיצור ונא םא ףא ,םילוכי ונא ןיאו ,םהמ טלפמו סונמ ונל ןיאו
 ...תעה תקיפד תא םישיגרמו רמשמה לע םידמוע ונא ונחרכ

 ומשגתנשו וזכרתנש ,ומצמטצנש ,םייח .ןה םייחדתונש ,יחלשה, לע ורבעש ,םינשהו
 , תורכוח האמב

 ,יל המודמכ ,ונימידירבר לכב ןתומכ תוטעמש ,םינש !?םינש וזיאו ,םייח וזיאו
 רוע ,שואיבו ןוחטכב , הסירהבו ןינבב , תוכפהמבו תווקתב ךכהלכ הרישע ,וזכ הפוקתש
 ותוא וניארו ותוקתב ונמע תא וניאר ןהה םינשה ךשמב .הלוגב ונתאצ םוימ ונל התיה אל
 לבא ,הנש הרשע תחא אל ...ותולונב םג ותוא וניארו ותופיפיב ותוא וניאר  ,ושואיב

 .ונילע ורבע םימלש תורוד ,םלש רוד
 , םימיל םיריעצ ,יחלשה,ב םתדובע תא וליחתהש ,ונלשמ המכו המכ ינא עדוי

 הדבא ,וננטצנ ,וררקתנ .םואתפ םהילע הצפק הנקזו - הוקתו םייח םיאלמ , םיננערו םיזילע
 , םיצור םניאו ושאיתה ,םהמ התרכנ ונמע תוריתעב .םתנומא  ,םנוחטב דבאו םתוננער
 .ונמע דובעל דוע םילוכי םגיאו

 וליחתהשכו ...הרבע רבדב ספתנש ,םינשב אב דחא שיא םינפל יתעדי ינאו
 ,+ .'1? הלאכ םינינעו - ןבל ןקז  ,וניבלהש תורעש  ?ןכתיה. :  ושייבל  ,והיכוהל תוירבה
 בלה לבא ,ןקז שארה ,בלל וטיבה :ןקזה לאו שארה לא וטיבת לא, :ןואגב םהל בישה
 הררקתנ אלו ולבק אל םאו םתעד הררקתנו ותבושת תא ולבק םא ,דוע רכוז יניא .יריעצ
 ריעצ בל ריכהל תוצור ןניא ןתעשרב תוירבה יכ : םתעד הררקתנ אלו ולבק אל יאדו .םתעד

 . ץורית והירה , םינשרדה םירמואש ומכ , ץוריתה ןכדיפהלעהפאו .,,'ןבל שאר, לש
 : בשה יריכמ לש ובצמב ינא םג יתאצמנ ,עורי ןבומב : תורוהל ןויזב , יביבח , תולגל ןויזבו
 ןיידעש = , תירולבה תטילפ ,ףיסכה ןקזה םנמא .יתוא הניקזה אל איהה הכוראה הפוקתה
 ןתואב ,הנומאה התואבו .ןקדזנ אל  ,ירבע בל ,יבל לבא ,הניבלה ירקרק לע הראשנ
 , השרחה 'הירישע,הל יתסנכנ ,יחלשה,ל םינש רשע ינפל יתסנכנש , ןוחטבה ותואבו תווקתה
 תיחתב םנ ןימאהל יתולחה יתנקז תעל + וזמ הלודגב דוע ילואו ,הנומאה וזב 4 .הינשה
 -אל ,רובדבש היחת , שממ 'היח היחת* לבא ; םיליוגב הטונח , המודמ היחת אל ,ונתפש

 ,יל ורמאת יכ ,יתעריו , , ,היתונבו הינב תויפב - הפבש "היחת, אלא ,רפסו בתכבש היחה
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 .םישעמו תובשהחמ

 תא רימהל .אדכ רבדה ןיאש ,ןיבהל , תיתמא היטמולפיד לש החכ תמאב איה וזו

 חזרחת טיכרד שקבל ךירצ אלא , ..ךרע ,ברחל הל ןיאש העשב םינזאמההףכ לע ברחה

 . ."תונלדתשב לדתשהל,- רבד ףוס , הרטמה + גישהל ידכ ,רוחסדרוחס םג תכללו

 המלוטבו = תינלדתש התיה יתדוד םגו .הזה דוסה תא וניבה םינושארה תורודה

 המכ יתוא הריהזה איה . תעה תצורמ תא תשגרמ התיהו "טמולפיד, התיה ,רצה הגוחב , ןטקה

 . + ;הירבדב יתנמאה אל ,התוא יתנבה אל ,שובא אלו הדוא ,יכנאו ,תאז לע םימעפ המכו

 הנש ק'ת לש הסיט ,הלודג הציפק תחא םעפ הצפק תעהש ,יתנמאהש םימעפ

 רוד ,ידכג ימיב יתייחו  ,דיתעה תומולח ,ץיקהב תומולח יתמלחו ,"ילכמ יתאצי,ו , םינפל
 רוד ,ינקזחיבא תפוקתב יגא יחו רוחאל הגוסנ תעהש ,יתימד םימעפלו .., .ירחא ירישע

 , איה תדמועש ,יתימד . תעה-תצורמ תא ללכב יתהכש בורדיפדלעו |... ינפל ירישע

 .המע יכנאו
 יתייה וליאו .ויתונשדיעגנ האור וניא ךכ  ,ומצעריעגנ האור םדא ןיאש םשכ יכ

 ויה ןהב ןגהש , תובוטה תונתמה תחא -- 4 7 ךירצ םג ךכש ,רמוא יתייה ףוסוליפ

 ,שיגרמ וניאו תעה-תצורמ תא שיגרמ וניאש המ-איה , שואיה ןמ ורמשל ידכב םדאה תא

 .ותונקזב , אפיא
 תא שיגרהל אלשו םינש האמ תויחל היה רשפא ,דאמ בוט יאדוב רבדה היהו

 םתעשרמ , בורחיפ-לעו ,רבדב םישיגממ םירח א +:וז הילאב ץוק שיש אלא , הנקזה

 םג םימעפלו , תונמהר לש ןושלב ,אתוחינב םימעפל , וילעבל רבדה תא םיעידומו םיאב

 ומואנכ ,"וחרכ לע ותוא 0 ,לבוי ול םישועו םיכלוה , ליעומ וניא הז םג סאו ,זגורב

 ו ו ,ןאמשירפ .ד לש

 6 ןימאהל םדאל ול חוג ,ונמז תצורמ תא שיגרהל םדאל ול - תמאבו
 לכ אלב םייקו יח ומצעב אוהו תורבוע ןניא םינשהו םיפלוח םניא םימיהש ,המח לגלג

 . תורומתו תופילח

 .ינא םג יתייח ךכו
 ! םינש הברה ורבעש ,ןימאהל ינא חרכומו ,"חלשה, תורבוח האמ הגהו

 ךכהלכ .ּורְקג אל ולאה םשהש ,הנקפמ יריל יתאב ירה .רבדב יתלכתסהש ןויכו

 אנינעמ, םיבתוכו םויה-תולאשב דימת םילפטמה , םירפוסה ונב ורכנש .ומכ רפוסו רפוס לכב

 תא םיטילבמ םניא | ב רקחמב ,הרישב ,תונמאב , המכחב םיקסועה הלא כ
 .ןמזהו םוקמה ןמ הלעמל םה העודי הדמב ,ונומכ הבורמ ךכ-לכ הדמב היתושירדו הפוקתה

 יפדלע םאו . תעה - תא ונא םינמסמ , םויהדינינעב םיקסועה םירפוסה ,ונדבל ונא קרו
 ,הייוואמו  היתורטמ  ,הימרזו היתויטנ , הרבעש הפוקתה לע ןידל םתאב  םירפוסו םירפס
 | תונשלבחירבד  ,תוריקח ,םירופס המכו המכ לע 2 םתא םילוכי , היתוחטבהו היתופיאש



 יקפניול .ל .א

 תא םירמזמ ונאו ,ןשקנ אדל אד וניפב םינשה ,םיתפכ וחרק ךילשמ ףרוחהש העשב

 , ביבאההתריש

 וגיא לבא ,ונל רסח וניא  ,רמולכ ,םינמזו םיתעל עגונב חירההשוח ונל רפח ללכבו

 המכ לש דיתע הזיא ונא םישיגרמו ,.קדה ןמ קד ,רתויב רדוחמ אוהש שי +ןגוהכ רדוסמ

 תופוקת המכו המכ לש רבע הזיא םישיגרמ ונאו םוגפו ההק אוהש שיו : םינפל תורוד

 . ונייחב היבוברעה התוא לכ ןאכמו . , .ולטב רבכש

 ונינקז .ןפוא לכבו ,םיניבמ ונא ןיא ,ותעב הפי לכה תושעל ,ירבד תועל, םלואו
 ,ונתאמ רתוי הז ןינע וניבה

 ? םתגבהב םהל התלע המו - ולאשת יאדו לבא , ילוא אל - ילוא ולאשת םתא

 ? םהירחא םהינבל וריאשה המו םהייחב ורבצ המ

 באזה תבושת תא רימת ל שי וז הלאש לעו ,תרחא הלאש ,םנמא , יהוז

 המ ךל טעמה, :ונורגמ םצעה תא האיצוהש לע רכש-ןתמ ונממ השרדש העשב הריסחהל

 ? ייעולמ ךשאר תא תומלשב תאצוהש
 ךרוצ שי .וז איה אתרטוז אתלימ ואל תמאבש  ,ןיבהל העשה העיגה ,יתובר

 ,באזה עולמ םולשב תאצל ידכ ,םירמואש ומכ , "רטסינימ שפר,ב

 םילודג המכו , םיבאז םיעבש ןיב תדמועה השבכה הלודג המכ ,ןיבהל העשה העיגה

 לכו תומכחתהה לכ , היגרנָאה לכ תוכרצנ ויהש ,םימי ויה ,םיתע ווה ! הילהנמ , היעור ויה

 ללכ היה רשפאהיא הלאכ םיתעב :םימוי וא םוי םייקתהל ידכ קרו ךא םלועבש תוחקפה

 וניתובא יריל הרקמה אב וליאש + םיחוטב ּויַה לבא .'תירחא,ל גואדלו דיתעה לע בושחל

 . ותוא םיצימחמ ויה אל בחרמה לא רצמה ןמ תאצל
 בוט לכה : רקיעה אוה םשה אל , תונלדתש תאזל וארק ,תונלטב תאזל וארק

 . בוט ףוסה םא

 , םייטרפה וייחב ונתאמ דחא לכ ול השרמ המדינפמו--? ךכב המ -- תונלדתש אהתו

 פסהררמוש לש וריכמ לא הקוחר רתויה "היצקטורפ,ה ןמ  ,תונלרתש ינימ לכ ,ול רצב
 לסכ שייבתמ ונוא המדינפמ ..+ ,ל ושגליפ"תחפש ינפל 'הצלמה, דעו ףיקתה לש ונוררסמב
 ..,?ןתוא אצומ אוהשכ חמשו םינומטמכ ולאכ תונלדתשדיכרד שפחמ ,הברדא ,אלא ,הז רבדב

 .הב םישיבתמו תונלדתשה תא םילטבמ ,םינושמ הואגרילעב ונא רובצהו לכה ייחב קר

 היטמולפיד איה תונלדתשהש רמוא ינאו ."תונלדתש, יאנג לש ןושלב םירמוא םתא

 ? תונלדתש אל םא ה תמאב איה המ יכ

 חצנמה הזו .ללכ המכח הניא הירוחאמ דמוע ע ףיקתו לודג חכש העשב היטמולפיד יכ

 , ללכ טמולפיד .היה אל 96/,  יוס! +: ארקו  םינזאמההףכ לע וברח תא ליטהש ,סגה

 דע ., .היתוכילה לכ םע תונלדתש איה ירה -- הירוחאמ רידא חכ ןיאש העשב היטמולפידו
 ,וינפ םיעבש לכב דחושה
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 6* אאאז\

 !יחלשה, תורבוח האמ וספדנו ובתכנ רבכו ,םינש רשע ורבע רבכ 0 0

 . תמכוחמרהמכח התיה ,ןדע החונ ,יתדודש ,שוחב ינא האורו

 ,סוי לכב םימעפ האמ תננשמו .דימת ילא תרמוא התיה / הכרבל הנורכז , איה

 . + ,רשוכהדתעשב שמתשהל ךירצ ,הצר תעה , תדמוע הניא תעהש

 .יתדספה -בורדיפדלעו , רשוכההתעשב יתשמתשה אל , הירבדל יתנמאה אל ינאו

 תדמוע יתדוד התיה הלהקה ינינעב וליפא אלא , םיטרפה ינינעב ,ילא עגונב קר אלו

 התיה -- תעה העיגה התע, . תונוגהו תובוט תוצע להקה"ישארל תצעויו רמשמה לע דימת

 וזיא שיגרמ אוה : םיזעה דעב הערמ גישהלו ץירפה םע םילשהל -- הלהקהדישארל תרמוא
 : ץחרמההתיב תא תונבל תע - תחא םעפ הרמא -- התע, .. ."תורשפתהל איה חונו הקעומ

 ליחתהל תע וישכע : ןינבה תא וריתיו תקבדתמ הלהמ וזיא ינפמ םידחפמ רצהבש תוריפסב

 וכדני םגש רשפאו ,הברה וללפתי םהידוהיש ,אקוד םיצור םינודאה : שרדמה"תיב ןינבב

 רובעתשכ יכ ,ירדחה, לא םידליה תא ךילוהל--דימת תנעוט התיה--תעה התע, : ץןינבל םיצע

 . . .'תכלל ונאמי - ולדגיו תעה

 ץירפה סע ומילשה אל .הירבדב םיחיגשמ ויה הלהקה-ישאר אלו ינא אלש , לבחו
 הנבנ אלו ,ץחרמההתוב ןינבל ןוישר ושקב אל .. .םהל ןֶָּנ אל הערמהו ,רשוכה-תעשב

 ירדחה, לא וכילוה אל םידליה תאו . . ,דרגתמ ,דרגתמ להקהו , תובער םיזעהו .םויה דע

 סירוב םהו ולדג םידליה התעו .. .ודמלי םמצעבו  וליכשיו ולדגי + ונרמא יכ ,םתודליב

 םיניכמ םניא ישידק.ה תלפת תא וליפאו , םיעדוי םניא תירבע תוא-תרוצ וליפאו , םירומג

 ."הדמע אל תעה, . . ,יב

 ,יתעדי אל יכנאו ,הלודג המכח , יתדוד התיה הלודג המכח

 המכב ויה ,םתומימתו םתוטשפ תורמל ,ונלש םינקזהש ,יתערי אל ללכבש ומכ

 ךירצו 'תדמוע הניא תעה,ש ,  וניבהו ונתאמ םיחקפ ,רוכצה ינינעב ,דוחיב  ,םינינע המכז

 םה .םירקמה תא ץימחהל אלש ידכ ,רמשמה לע רימת ודמעו ,רשוכה-תעשב שמתשהל

 ,יקדידגבב ונחנא םירדהתמו .ףרוחה אבי דועש ,םיחכוש ביבאב ונאו ,'רבד תועל, ועדי

 היפוסוליפ טעמ, םשב םנ ארקג ,"חלשה, לש "האמה תיבוה,ב אבש ,הז קרפ (*
 .(םיררסמה) .*האמה תובוחל



 תא הדכענו ונממ לדח :רמאל םירצמב ףילא ונרבר רשא  ,רברה הז אלה - ? םירצממ

 * .. !םירצמ

 לש םהינבהינב ופר המכ ,ונוש המכו תולג לש החכ לודג חמכ ,םתא םיאור

 - ?"פכשמ םיפיקת ה

 ,,:!תולג ,תולג רו

 המכו המכ השוריב םירצמ ונל הריאשה דוע , תולגהדיודמ , הלאה םירצמ"יודמ דבלו

 .םהמ ונאפרנ אל התע דעש , םינמאנו םיער םיילח

 אל ותדובעו "בהזה לגע, תא םגו ,'םיצנ םירבע, לש  ,הירוטליד לש תופיה תודמה

 אלא ,ולא "תופי, תודמ ונדמל רכעו םש לש ושרדמהתיבב אל .םתוא ונאבה וניבא-תיבמ

 ,, .םירצמב ,םירצמב:

 טנָמְְפה תא ,הסיעבש רואשה תא וגב הריאשהש איה םירצמ יכ--רתויב ערש המו

 . . ,םודאדתולגל וליפאו לכבהתולגל-

 לבא : ללכ םירצמדתולג התיה אלמלא ונימידירבד ךלהמ תא התע רעשל השק
 . םודאדתולג אלו לבבדתולג אל הירחא התיה אל םירצמדתולג אלמלאש  ,יניעב רבדה רורב

 .םירצממ רוע ונגחמב וראשנ ןהה תוילגל םימרוגה

 ראתל ונל השק אלה :תוילגה ןתוא לכב וייה אלמלא ,היה ךיא ,עדוי יניא
 , התעמ בוט היה - היהש ךיאש  ,ודות אלה לבא ; ללכ תולג אלב םידוהי

 , דיחיהו רובצה ייחב הנפנ רשאב יכ  .םויה דע תכשמנו תדמתמ םירצמ תלועפו

 .'םיערה םירצמ יודמ, תא שיגרנו ריכנ ,רוכצה ייהב דוחיב-

 . םירצממ םאצומ - םיצנ םירבע ונתואר

 ,םיערה םירצמ יודמ - םירוטלידו םינישלמ

 .םירצממ םאצומ -- בהזה לגעל םיוחתשמ םידוהי

 ןימ הזיאמ - "? םירצממ ונאיצוהל ונל םתישע תאז המ, :רמאל  םינעוט  םידוהי

 .. +1 םירצמ ידוהי םהש יאדובו יאדוב - וז הנעט היהתש-

 ,םהש םימעט וזיא ינפמ יכ ,'םירצמ תא הרבענו ירמגל ונממ לדח, :םירמוא םידוהי

 .ללכ רבדל ןיא םהילע .. .'םירצמ תא רובע ונל בומ..

 ...ונב לשומ ןיידע הערפו תכלוהו תדמתמ םירצמ תלועפ ,וארתש ומכ

 - ? דוע יתמ דע עדוי ימו

 הדיגה אל ןיידע = ,םירצמרתאיצי ןינעב הרותה הגילפהש המכ  ,יבובח = ,ןכ יכ הנה

 .תורודל הפיקה לכב וז תולג לש הכרע רוע ךרענ אל התע דועו יצחה ףא-

 --רקיעהו תויהל םיכירצ וגא המ" ,הגממ דומללו םירצמחתאיציב רפסל  הברמה לכו

 .חבושמ הז ירה ,תויהל םיפירצ ונא ןי א ש המ
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 .םישעטו תובשהמ

 - !ןושלו המוא לכ לע םיאונש םה 0 אל ! הבוטדייופכ יוה , הבוטדייופכ יוה
 ,וילע יל רצ יכ ,םכינפב תודוהליינא ךירצ ,ונימאת אל םאו ,יביבח ,יל ונימאת םאו

 . םירצמ ךלמ הערפ לע ,וילע יל רצ ,הנומאב
 ךי] ןידב ,יעבדכ דובכ וב ונגהנ אלו ונדצמ טעמ אוה בולע תמאבש ,יל המודמכ

 תאיצי לש ןינעב הרותה 0 המכו . ונימידירבדב בושח רתויה םוקמה תא סופתל היה
 %- + וז תולג ךרע דוע ךרענ אל התע דעו יצחה ףא הריגה % ןיידע םירצמ
 והתה ,ארונה

 , תוביאדמו תוקומע ךכדלכ ויה אל היתואצות לבא , תולג התיח ןכדםג -
 .הנושארה תולגה ,םירצמ תולגכ ,ונתמשנב שרוש ךכדלכ וכה אל

 קומע םשור הריאשה ,הנושארה הבהאהכ | ,"אתוקניד אסרג,כ ,הנושארה תולגה
 , םימי"ךרואל ,  םימידךרואל שפנב

 ריעצ / תחל .ליחתהו םלועה ריואל אצי התע הז | ,םימיל ריעצו לארשי רענ יכ
 לש לוע וילע וליטה רככו ,ןתוא וצצק רבכו- חמצל ולחה ךא ויפגכ .ויתוחכ לכב ןגערו
 ,"המכחתנ הבה. :ובלב התיה תחא הבשחמ קרש ,השק ךלמו השק םע לש דובעש ,תולנ
 .. ."הברי ןפ, : תחא הגאדו

 ,ויתודופי לכל ססבתנו חתפתנ רבכש ,םע ,םינשבהאב ןקז םע וליפא תכרפמ תולג
 ,וילע הלעפ ךכילכ וז תולגו .ססבתהלו התפתהל קיפסה אל ןיידעש ,ריעצ םע ןכשהלכמו
 !ותמשנב שרוש התכה ךכדלכ

 יהלא לא .םירצממ ואציש ,לארשי ינבל , המירצמ ואבש ,בקעי ינב תא הושמ ינא
 --! םהיניב לרבהה לודג המכו בר המכ ,יבא

 ואצי אובר םיששו ,שפנ םיעבשב לכה ךס ,המירצמ וניתובא ודרי טעמ יתמב

 המכ , ןויפר המכו  ,םירצמ ינפל , םינפל תופיקת המכו ץרמ המכו ,םייח המכ לבא . הנממ

 ! םירצממ םתאצב תונדחפ המכ ,.בלְךרומ
 רומח-ןב אמטש העשב םשפנ לע דומעל ענר וליפא וקפקפ אל םיטעמה בקעילינב

 ץראה בשוי ינפמ םשאר לע תפהרמה הנכסה לע ןקזה םהיבא זמרשכו ,םתוחא תא
 השעי הנוזכה, : תוממותשה לש תופיקתב ובישה ,ותוא וכיו וילע ופפאיש ,יזירפהו ינענכה
 אל םגו םהיתוביבס רשא םירעה לע "םיהלא תתח, התיה . םשמ ועסנשכו -"? ונתוחא תא
 וזיע םא ,םשפנ לע ודמעיש ,בקעי ינב תא זא ועדי , הארנכ ,לכה .םהירחא ופדר

 . וצברב יראה תא זיגרהל ןיאו ,םדוגכ תא ללהל
 ץרא ךרד םיהלא םחנ אל. ןכדיפדלעדףאו ,  םירצממ וניתובא ואצי אובר םיששבו

 .. ."המירצמ ובשו המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ :םיהלא רמא יכ , אוה בורק יכ ,םיתשלפ
 ורמאו םהילע םירצמה.לש םדחפ לפנ םהירחא םיפדור םירצמ תא וארשכ .היה ךכ תמאבו
 ונאיצוהל ונל תישע תאז המ ? רבדמב תומל ונתחקל םירצמב םירבק ןיא ילכמה, :השמ לא
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 .ןבל לצא הז ול שכרש , םידורבהו םידוקנה  ,םידוקנה םתוא בקעימ חקל -- ,'הוחא, ןושלב
 יאדובו . , ,ול תתל בקעי היה חר כומ ש  ,הנתמ רותב - ותשקבו וברחב אל םא ,חקל

 ..+בקעי םע השע רסח יכ ,ובלב בשח ד
 , הטועפה  ,תינוניבה ותואמרו ותימומרע לכב ונינפל דמוע ןבל :רבד לש וללכ

 הערפ םע תחא הרושב דומעל הוה דובכה לכל הכז המבו :הטורפ הוש לש תואמר

 - ? םהיניב איהש לכ תוותשהל ףא םוקמ שי

 ללכב םימיהרירבדב תובורמ ןהש ,ולאמ , תחא הזרפהו אמזונ דוע אלא וז יא
 . טרפב וגימידירבדבו-

 ,ימראה ןבל םע תחא הרושב ודימעהל שייבתמ ינא הערפ תא בהוא יניאש המכו

 טוגחה ופוג ,הדגהה תרימא תעשב ,םיחספ יברעב ,הנשו הנש לכבש ,דימת יל המודמכו-

 ."ןבל, םע תחא המישנב ומש תא עומשל חנאתמו תודימאריפה תחת עועדומ
 ,וחועמ ורובדב דומע אלש ,עשרו שפט תצק היהש ,דוע וילע םירמואש המ

 ץצרו קשעש ,ערל - טלש / , בוטל וחורב טלש אל  ,ויתוחטבה תא םייק אלו חיטבה

 , השביבו םיב תולפמ ידילו הכומנ רתויה הגרדמה ידיל ואיבהו ללוש ךילוה ומע % םגו םילד

 םיכלמה ךרדמ והז יכ  ,ללכ .ותוא  תוזיגרמ ןניא הלא לכ -- ,הדגהבו םימיהדירבדב רפוסמכ
 =יפדלעדףאו ,וינפל והמכ םיבר ויה רבכו , תלבגומ יתלב הלשממ ,ץודיכ ,ולשמש ,םירצמב

 יפדור , תמא יבהוא , םינקתמ , םיחצנמ , םילודג םיכלמ רותב םירצמרימירירבדב ומסרפתנ ןכ

 אוה בשוחו .ןבל ןיבו וניבש תוותשהה תא עומשל ול השק ךכיפלו .. . ,המורכו םולש

 הנש תואמ עברא ! םתוא םיאנוש אושל אלו םידוהיה םה הבומדייופכ .המכ ,יוה + ובלב

 ,ןשוגב הקשמריתב קיזחהל 0 השרוה ןהבש ,םהל תוכוט םינש םג ויהו םירצמב וררוגתה

 המ, 6 , חחנמו ןתמ םהל איבהל 5 דחוש תתל ,ירצמ םש לע תועקרק רוכחל

 חינינעב רז ברעתה אלו ,הערפל תונכסמהירעו םסמער תאו םותיפ תא תונבל ,'תיפי

 השרוהו .... םיפטוח וליפאו םיפמדיבוגו םעטמהםינברו םיאבג  תונמל םהל רתוה : םייטרפה

 םבל לע הלעיש המ םהה תויסנכדיתבב .ללפתהלו תושרדמהיתבו תויסנכדיתב תונבל םהל

 :עובשב תותבש יתש וליפא ,םתבש תא תובשלו ,םויה לכ וליפאו ,םיצור םהש המכו

 המודכו ,הנשה לכ וליפא גוחלו , םירצמה תותבש תאו , םידוהיה תבש ,םהלש םתבש תא

 רשפאהיא , ןבומכ ,הז אלב ,ויה יאדוב תוערפו . . , םידוהיהרתויכזו תורחוימה תוחנהה ןמ

 ,םיתנשב םעפ רתויה לכל ,תודחא םינשב םעפ ,"רסחב, ויה לבא , תנקותמ הלשממב

 ,הזה קסעב וחיורה ,אמתפמ  ,םידוהיהו , תובדנ ץיבקלו םידעו רפיל ךכדרחא םהל השרוהו

 עברא ירחא תורשפא םהל ןתנש המ ,ראמ םהל חונ היה םיזָרה ,ללכבו .רימת םכרדכ
 תא ולצנ ירהש , לודג שוכרב תאצלו םולשב םהיתומצע תא איצוהל תולג לש הנש תואמ

 הארהש בוטה לכ דעב ,םהמע השעש םיברה םירסחה דעב הבוטדתרכה תחתו |... .םירצמ

 ,..והוושי ןבל לאו ומש תא םה םילבנמ דוע - ולצא ולכאש ,"חלמהו םהלה, דעב ,םהל

., 
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 ,םישעמסו תובשהמפ
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 ררלוכש םלועל ער וא בוט היה םא :רבדב קפקפל ילוא דוע רשפא םא , לבא
 , תופי םישנה לכ ודלוג וליא םלועל דאמ הפי היה יאדובש ,רבדב קפס םוש ןיא ,םיחקפ

 תונותהתה תורדשב תיב-םולש , הטמ לש אילמפב םולש היהו ,תוירבל חונו ןהל חונ הא
 , תונומראב ,הלעמ לש אילמפב םולשו | , םותבדילעב יתבו םילד תונועמב ,םעה לש

 :ןניא ןהיתומחלמו  ןהיתובירמו ןהיתוקלחמ לכ בורדיפדלעש  ,תונוילעה  תוריפסב , תולכיהב
 , םלועה היהו רמאש ימ ינפלמ הרזגנש איה הרזנ םא ,ספא .. אל ירמגל ,םימש םשל
 - רתויוא תונב יתש ול שיש ימש .רשויה ןמו היה ןידה ןמ ,םלועב תורעוכמ םג הנייהתש
 איהש ,תויחא ןיב האנשו תיבב האנק ליטהל אלש ירכ ,הריעצה ןמ הפי הריכבה אהת
 איה הפי הריעצה אקוד בורדיפילע , סיעכהל וליאכ ,םלואו .םיחא ןיב האנקמ רתוי השק
 , הריעצה- ? ויריכמ יתבב הלאכ תוידיגארט האר אל ונתאמ ימ . תיבב היריגארטו--הריכבה ןמ
 אל אינודנו ,"תושפנ תנכס,ל דע התוא אוה בהוא ,ןכומה ןמ ןתה הל שי רבכ ,גהנמכ
 : התלואג תא .בכעמ הריכבה לש הרועיכש אלא ,הפוחל ןכומ לכה , שקבי אלו שוודי

 ;הריעצהו ."הריכבה ינפל הריעצה תא תתל ןיא. תוירבה ורמאי המ ינפמו םולש יכרד ינפמ ,י
 אשנת התוחא םא ,ללכ הל תפכיא אלו העשה תא תקחוד , הבוהאל השפנ ההמכש

 תררממה התוחא לע תננולתמו איה תננואתמו ₪ הכרד תא הנפתש דבלבו ,דָשל וליפא
 :תיבב הכובמו המוהמו ,תויחא ןיב םינדמו תובירמו תוטטקו , הרשָאמ ּהָקַרְרְטַמו היה תא
 ,ןהיניב סכרפמ .ללמואה באהו  .תועמרב תגגומתמ  הריעצה , תללימ הריכבה  ,הכוב סאה
 םערתהל רשפא םולכו . , .ותריעצמ םג ול יואו ותריכבמ ול יוא ,וז לע ול סחו וז לע ול סח
 ? הזכ ללמוא בא השעי אל המו - ?רצמה ןמ תאצל ידכב תולובחת שקבמ אוהש לע וילע
 םיקסע אוה חיטבמ ,ונחלוש לע תונוזמ אוה חיטבמ ,ויתוחכ יפל אלש אינודג אוה חיטבמ
 הרשאל ךרד תונפלו הרצמ רטפהל ידכ קר , בהזדיררה ול חיטבמ ,והקשמ ,והליכאמ , ונתהל
 ,ותונוהל רשפאו , הברה ןיחבמ וניאש ,'םת שיא, אוה הריעצה לש הנתה םאו ,הריעצה לש
 ח ןיא .םוי לכב םישעמ םה הלא לכ .בוט המ - הריעצה םוקמב הריכבה תא ול תתלז
 .רבדב חיגשמ ימו . .. ףוגהדתאנואו ןוממדתאנוא . האנוא אלבו הרגת אלב

 "לכ המו :ותומכ השוע היה ןבל לש ומוקמב רשכ ידוהי לכש | ,יביבה | ,הנומאב
 - ? שערה

 ןכלש ,רבדה תמא יל ארונ וניא םידורבהו םידוקנה ,םידותעה לש ןינעה םגו
 : ותלחת לע חיכומ הז "קסע, לש ופוס לבא ,םינומ תרשע בקעי לש ותרוכשמ תא ףילחה
 וכרדכ ,ןתנ ןבל לצא 6 המו .'וגו ירומהו רוש ול יהיו,בקעי רשעתנ ןבל לצא ףופ"ףוס
 בהא אוה + תויחל היה רשפא דוע הזה "ימָשה. םעש ,רבדה הוה הארנ ...ושעל ,דימת
 תצק אלב םייקתהל םהל רשפאדיאש ,הזה גוסמ 'תונטקה תוירב,ה ךרדכ , שעמ תונוהל
 . ער היה אל ועבטב לבא , האגוא

 , תוקלח רבד אוהו .ונושל תחת ויה בלהו שבדש יפדרלע-ףאש ,ושע ןכ ןיאש המ
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 םדאל ןכדסג אבש ,ןורתיה לע םירערעמ ואצמנ אל ,וילעב וב ולמע אלש לאטיפק לש
 הז םג אלהו .המודכו בלה"ץמוא לש ,ןורשכ לש ןורתי - וב למע אלשו ותעד אלב
 פדא ןיב לידבמ טושפה שוכרה ןמ תוחפ אל אוה םגו , לודג חַוָר איבמה שוכרו , שוכר
 ...םדאל

 רינקתמו . םדאל םדא ןיב לירבהש ,ופוג עבטב ,אופיא ,תחנומ הארונ רתויה הלועה

 :דאדינב לכש , ןקתלו , הריציהו האירבה םלועב הכפהמ אובתש ,לדתשהל םיכירצ ונמלוע
 ,םישפט םלוכ וא םיהקפ םלוכ םא ,הוש ןורשכ-ילעב םישנאה לכ , תחא הרזג יפדלע ודלוי
 ,זאו . תורעוכמ וא תויפיפי םא , תחא הרוצ תולעבו דחא ראות תולעב הנייהת םישגה לכו

 .םלועב טלחומ יווש היהי רשפא ,זא קר

 םיטוש ויה אלו םיחקפ םדאדינב לכ ויה וליא םייקתמ םלועה היה ךיא ,עדוי יניא

 תומכחתה יכ .התעמ ער רשפאו התעמ םדאדינבל בוט זא היהש רשפא .ללכ םלועב

 לילעב הארנ תאז תא-- ,הפי הלוע וניא םיחקפ ולוכש םלועו ,ונל החונ ןמז לכב אל הרתי

 המ - אוה וגל קיזמ רתויהו לודג רתויה ימואלה וננורפחש , םידומ לכה :ירבעה ונמלועמ

 , םיחקפבשהםיחקפ , םיחקפ ונלוכ ,םינובנ ונלוב ,םימכח ונלוכ , עוריכ ,רתויב םיחקפ ונאש

 קדובו ןחובו ורבה לש בלו ברק ךותל רדוח רחאהש ,םיחקפ ולוכש םעו - !םיחקפ לש םע
 ול השקו הפי הלוע וניא הזכ םע  ,"םוהת,ה דע ויתוילכו ויתונויגה ,ויתובשהמ לכ ת

 , םייקתהל

 ,תושפט אל ,טעמ ונמע ליבשב שקכמו ירוהרהב אטוה ינאש שי - ? דחכא המלו

 דונובר .. .הונע .תוטשפ , תומימת טעמ  ,היקנ ןושלב רבדל םא ,אלא ,אלא ,  ןבומכ
 ושע רבכ :ונב הבוט הקלח לכ תא ולכא רבכו , תופייחו תוחקפ ונל רתוהו יד ,םלוע-לש

 , תומימת שעמ ונל ןת ,םלועה לכלו ונמצעב ונל ןודמו ביר ישנאו םינחרט , םינברס ונתוא

 וגישה םהו ,ונמע לש  תופירחהו תוחקפה ןמ והשמ וליפא םהב ןיאש ,םירחא םימע ונא

 ונא ונגשהש הממ רתוי םימעפ יפלא םיימואלהו םיירובצה ,  םייתורבחה , םייטרפה םהייחב

 . םלועל - םהמו ,םחמ םלועל האנהו , ונממ תוירבל רתוי םיחונ םהו . ונתופירחו ונתוחקפב

 ךכרלכ היה אלש רשפאש ,םידמל ונא וז אמגוד ךותמ . . .? ונתוחקפב ונל התלע המו

 םלועה היה אלש רשפאו  ,םלועב םיפירה  תוחמהילעבו םיחקפ קר ויה .וליא םלועל בוט

 , םדאהינב םע אוה"ךורברשודקה השע דפחו ,רתויב םיחקפ םראצינב ויה וליא ללכ םייקתמ
 ןילאוש ןיא ,רתויב םילפלפמ םניאש ,םיטושפ םישנא -- , ומלועב םיטושפ םישנא םג רציש

 הלעמל המ םהל תפכא אלו הברה םישרוד םניאו םירקוח םניא , תוישוק ןישקמ ןיאו תולאש |
 אלא ,היהיש ףיאו היהיש המ ,אוהש ףיאו אוהש המ ,רוחאל חמו םינפל המ ,הטמל המו \

 םיברו םירפו , םירחוסו םירכומו םינוקו ,םירצוקו םיערוזו םישרוח  ,רובצה םע םילמע םה

 ,,,טרפב םמלוע תאו ללכב םלועה תא םימייקמו , תוירבל םיחונו , בושיב םיקסועו
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 םישעמו תובשהמ

 היניעו הקרפל העיגה רבכש ,  תרגוב הדיכבה :ול ויה תונב יתש :םכשפנב ורעש
 ...ףופרסי תעירקכ השק , הליבשב - - השקו , תוכד

 אקוד איהו .היכורשל גואדל העשה דוע העיגה אל :םינשב הכר ןיידע תריעצהו

 . םינוי היניעו הפי
 היה - םחר עבטה עדי וליא ,תוחפה לכל ,וא ,עבטב םינוכנ םירדס ווה וליא

 הגהנ אל הז :םודסדתדמ ןיעמ איה וז אלה ,תמאבו .תופי תונבה לכ תא אורבל ךידצ
 המו - ? הפי התיה וליא דיספמ היה ימו , תרעוכמ הדלונ תבהש ,ךכב חיורמ ימ- ,רפח הזו
 טוקמב םטוחב ךיראהל ול הטל ?"יעבדכ, ןלוכ זיתוירב ווה וליא םדאה .רצויל ול תפכא
 המואמ הזב דיספמ היה אל ירה אוה ...קקדל יוארש םוקמב םיתפשב בָּבַעְל ,רצקל יוארש
 לש ,סג םטוח הזיא לש רותי חיורמ היה דוע םימעפל ,הברדא .הכלהכ לכה השע וליא

 ןלולכש לע איצוהל לוכי הוה "רותה, תאו ,המודכו ,הכורא ןזוא לש , תובע םיתפש
 ךותמ םדאהינבל העיגמ התיהש , תלעותה הבורמ המכו . . ,רפחב וקלש ,ולא תוירב לש

 , תולטב ויה  תובירמ המכו תוטטק המכ ,םלועל םיאב ויה תודחא המכו םולש המכ ,ךכ
 םימטח לש םדיקפת תא עדוי וניא ימ יכ ,הז רבד ענומ היה םדדךפשו תומחלמ המכו
 דסומהו -- תוירבל האנה המכו הבוט המכ ,רבד פוס .. .? םימע יבירב תופי םיניעו םיבטוחמ
 ,לודג רתוי דוע ילוא היה הזמ אצויה

 הלועה ,הלודג רתויה .הערהו - ,םהיתוגלפמל םלועה ינקתמ ורמאיש המ ורמאי יכ
 ילאטיפק.ב אלו ומצע עבטב תחנומ הרקיעב ,םדאל םדא ןיב הלידבמה וז  ,הארונ רתויה
 : דיספה ינע דלונש ימו הכז רישע דלונש ימו , לודג ןינע אוה "שוכרה, םג ,תמא .ודבל
 יכרדו םיריכהרירחאמ דלונ ינולפו ,םינשושב םיגוס וינפל םייחה לכו תולכיהב דלונ ינולפ
 וליפא אלא , לאטיפקה לש תוכא-תוכז קר אל 2 . .םיכובס .םיצוק -- וייח
 לש םידיתעה םייחה לע הבר התלועפ ןכדםג, ירדוהמ םטוהו תופי םיניע, לש ומצע-תוכז
 הדלונש וז לַשמ םימיענ רתוי הייח ויהי דימת ינוי םטוחו תופי םיניע - - וז ..רלוה
 קר םלועל היהיו הוה ,היה םדאהו :תושעל המו ..,ךורא םטוחו תוטורט םיניע תלעב
 בהאי ,סינוי - לחר יניעו תוכר האל יניעש ןמז לכו  ,"ויתושלוח, לכ םע "םדוררשב, ,םדא
 רטשמה תא ונקתיו תוימומקעה תא ורשייש המכו .האל תא בהאי אלו לחר תא בקעי
 רשפא אהי אל ,ומצע 9 וליפאו ,לחר ומכ תווש תויכז תלעב היהת האלו ילאיצוסה

 ומכ האלל היהת הרבחההתוכז .לחר תֶאכ האל תא בהאיש ו בקעי תא בייחל
 ראשת אלה , הארמדיפיו ראותדופי לש  ,תופי םיניע לש תוכז , המצעהת 0 , לחרל
 באה ימיב םינפל היה ךכ .האל ייחמ םיחונ רתוי ויהי הייחו לחר לש התושרב קר
 ., ,ונירחא ונינב ימיב , אבהל םג יאדוב היהי ךכו םינושארה

 לש ומצעחתוכז לכא ,םהיתובא תלחנ לע םריבעהל רשפא ,םירבגב םג ןידה אוהו
 ןורתיה לע םירערעמ ואצמנ םאו ,וילעב תושרב ראשי םלועל , ןורשכ ל ,חוכ לש ,חמ
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 אאא[.

 ןבלו  םירכזה לע אלא רזג אל הערפש :תושעל ימראה ןבל שקב המ דמלו אצ,
 , ,,*לכה תא רקעל שקב

 ותוא לכל ןבל הכז הז המ לעו הז המל תאז לכב יתנבה אלו  ,יתדמלו יתאצי
 ,ונממ ההובג הרושב רועו , הערפ םע תחא הרושב דומעיש ,דובכה

 ינבמ אצויכו הערפו הדמיווקרוט , הערפו ןמה ,הערפו רצנדכובנ , הערפו קלמע
 הז םיוש תמאב הלא . ןיבמ ינא וזכ יהוש הרזג, - ,רודו רוד לכבש איהה 'הפיה הרבחה,
 ? םהינשב "הושההדצ, הזיא שי םולכ - הערפו ןבל לבא : שקיהח רדגב םהו הזב

 תונמוא ול רחבש ,ירזכא ,םחר ערי אלש ,ץירע עשר ,השק ךלמ -- דחא דצמ
 ,התועל ,וצראל הצפח תורמל הלגלנתנ תוערה םינשבש ,תחא המוא ץצורלו אכדל -תנָיִלה
 תושדח תורזג איצמהל םכחתמ אוה וז תילכתלו .שפנבו ףוגב הרבעשל ,הל קיזהל
 חלשל םג .םהיתויכז תא םהמ לולשלו םינושמ םיסמ וז המוא ינב לע ליטהל , םירקבל
 ללוש -- אוה וצראב םהשכו הצור וניא וליאכ ומצע השוע וא ,הצוה וניא וצראמ םתוא

 אוה ךכ .. .ושעו ושע :םהל םירמוא םינבלו םהל ןתע אל ןבת ,םהיתויכז תא םהמ
 ,וכרה ךכו , הערפ

 ותואמרו ותמרע לכש ,םורע ידפכ ,ינוניב יאמר ,טושפ שיא --ינש דצמ ודגנכו
 רתפי לחר םוקטב םיניעההתכר האל תא ול תתלו םתה ונתח תא תונוהל אלא ול ודמע אל

 , הארמההתפיו ראותה
 ? הלא ינש ןיב האושהלו שקיחל םוקמ שי םולכו
 םיאמרה תא בהוא יניא .יפנכ תחת ותוא םינכמ יניאו ותוכזב רדצמ יניא ., ,ןבל

 טיתבב וא םיקקוחמ"תופסאב , םירטסינימהתונמראב וא םיכלמהילכיהב םהש ןיב ,םה רשאב
 תונטק לש ןמס םלועל איה ,יביבה , תואמרה ,קושבו רחסמההיתבב םהש ןיבו ,טפשמה
 בר יכ ,ודות אלה , לבא .יניעב הז םושמ םייוזב םינטקהו םילודגה םיאמרה ,חמהו בלה
 ,העחפ ןיבו ןכל ןיב קחרמה

 ? ןבל פל השע המו הערפ ונל השע המ
 ומוקמב ירשכ ידותי, לש | יל המודמכ לבא  ,ותוכזב רדצמ יניא ,יתרמאש ומכ

 ,אוה השעש ומכ השוע היח
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 .םישעמו תובשהמ

 .הברה םּהל יתחלפו , םהל יתאשנו -- םדקה"ץראב םירמתה לע םש ומלח קר וליאו
 יבשוי לכ אג וארי .הפסאה התיה יאדכ דבלב וז ליבשב :יתרמאו םהיתואיגש לכל יתהלס

 ,ביבפמ רופכהו  רוקה תורמל יכ | ,תעדל םיכירצ קר רשאבו גרוברטפב םג  ועדיו לבת

 "ול םישקבמו לודגה וגמולח תא ונא םימלוח םדקמכ  ןיידעו וניתובל ואפק אל | ,ביבסט
 ,רבלב םדקההץראבש םירמתה לע תומולחב וקפתפה אלש ,אקע אד לבא ... .םינורתפ
 ולקלקו -- םהיתומולחב התוא ובלשו ,הפוג. ןוסצה-ץרא לש הקיטילופב םג םש וקסעו

 . ןינעה לכ תא +
 המרופטאלפ לע רבדל וליחתה ךא רשאכ רכע ףלח וז הנומת לע ךופשה םסקה

 , המודהל

 ? םירמתה םולחל וז המרזופטאלפ ןינע המ תמאבו
 אלש | , הז הפי םולח לע יל רצ ..,,הלקלקתנש הרדהגה הנומתה לע יל רצ

 .הכלהכ רתפנ

 ,+.דאמ יל רצ ,ארוקה יבובח ,יל רצ
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 היקסגיול .ל א

 ב

 לש ומסקו ודוהמ םיששמ רחא תלטונ וזכ הפסאו הפסא לכש , דימת יל המדנו

 , יאליזאבה סרגנוקה
 . ריקוהלו ריקוהל ונחנא םיכירצ לזאב תאו
 יתטבה וז תוארדתדוקנ ךותמו |... תונושה תופסאה תא בהוא ינא ןיא הזה םעטמ

 . סרופגניסלה לע םג
 ! םולכ אל וא ,ותעפשהו ודובכ לכ םע לזאב וא
 ורחביש םירעה ןמ .תחאב ףסאתהל , ןבומכ ,םיאשרו םילוכי םילהנמהו םישארה

 , הנידמה יוצק לכמ הבר הפסא ףוסאל לבא .תושעל המו ךיא , דחיב הצע םש סכטל ידכ

 .לבוס ינא ןיא הז ןוגכ ,יל וחלס - ,ותנוכתמכ תושעלו סרגנוקה תא תוקחל
 ינפמ  ,הלא ונימיב רמול ןויזב .. .ינפמ סרופגניסלה םע  יתמלשה ןכדיפהלערףאו

 . ןופצ יתכריב , דגאלניפב איהש
 : הנייה לש ותריש ינורכז לע התלע םישמ ילב

 תות ו6מ06ם08ונםת 3161 61 ת8הגנו

 זום 066ת 80[ 81169 110

 [גמ 560181011; 1מ16 618506" 606

 ומגט]16ם 118ם ₪18 טם6 66.

 עז גטו ץסמ 61ם6 8[

 16 1ץמ גז 100

 ; תותפבומ ונמ6 36]ושוש6ם6 (הונסע

 גג[ 6תמ6ת00 6136 ה.

 לע םלוחו -- םדרנ רופכו גלש ףוטע ןופצ יתכריב רשא ןרואה :וילאמ הלוע ןוימדה
 : . םרקההץראב רמותה

 -- ? סרופגניסלהב הפסאה ןמ הנמאנ הנומת וז ןיא יכו
 ויתומולח תא עיבהלו ץיקהב םולחל  ןופצ יתכריב סנכתה ןופצה ץיראמ םידוהידרבה

 .++ םדקה"ץראבש םירמתה לע

 , ןופצ יתכרי . תורודל התוא םייקמו רב לע וז הנומת רייצמ יתייה ,יתייה רייצ ולו
 םידוהי"רבחו . . .רומסו אופק ,םוקיה לכ , לכה ,ביבסמ , ביבסמ גלשו רופכ , ארונ רוק
 . + ."וחרפי םינומיל הב רשא ,ץראה, לע תומולח םימלוחו םימסוקמכ םיבשוי

 ומכ ,ינניא ררושמ .הבגשנו הממור ,וז הנומת איה הפי יכ ,יביבח ,ודות אלה
 ינומכ טושפ םדודרשב םגש ,תוזחמ שי לבא :יתחיש שארבש  יזורחמ חכְוהל ולכותש
 ,סרופגניסלהב הפסאה - אוה הזכ הזחמו .ןהיארמל שגרתמו לעפתמ

 בוצעה ,דרובה רמותה .. .לע םלוחו םדרנ רופכו גלש ףוטע ןופצ יתכריבש ןרואה

 + . םדקה-ץראב
 , ימצעל רייצל לוכי יניא וצראו לארשידתסנכל הזמ הפי ןוימד
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 ,םישעמו תוכשהמ

 ןככרשל םודס-תטמב םהידיטלת וחינה רגריטש לשו סקראמ לש םהיתועד תא םג יכ

 , תוטשפב "מול אצמתשכ ,וא . . .םוחתה השלשה ה הדמה יפכ ןבברשל , ןחרכדלעב
 -ןותחתה קושב. םיכלהמ ןהל תתל ידכ ,תשוחנהתוטורפב תולודגה םהיתועבטמ תא ףילחהל
 . בוחרה לש

 ופלחנו וטרפנש ,תולודג תועדב  ,הטורפ-הוש לש  תורוחסב סומע הזה קושהו

 ירחא םיפדורה ,םיינע שינונחו . . .םיורפו תועדהירבש , ןיפולחרופולחו , ןיפולחו , תונטקב

 תוטורפ יתש רעב :םוחתה לכל העשדייה - ינחור 5 ונממ םיקפסמ , הטורפ לש ןוידפ
 םיחקול , םיפטוחו םיאב "םינודוהו,ו : סומפיכראנא - הטורפ דעב , סומסיסקראמ לש םיורָס

 ... םינוקז
 תא ףילחהל ,ןתנוכתמכ תושעל םה םג ורמאיו תוגלפמה ראשב םיינויצה םג ואנקיו

 תא םה םג וטישיו 4 ,םייחה קושב םיכלהמ ןהל תתל ידכב תשוחנ-תוטורפב "לודגה םרצואו

 ולצלציש ידכב ,הדימלתו רימלת , הרענו רענ | ,הלותבו רוחב לכ לש םסיכב *"תשוחנה,

 לש תוטורפב ופילחה ומצע ינפב אוהשכ ןויצ-תביש לש לודגה ןויערה תא .םהיתועבממב

 ...קושל םימיאתמ םיינרָדומ םירקיע ועבק ךכו "תימוקמ הקיטילופ,

 ,דיריה ןמזב ,וישכע קושהו ,קושה ידחא ופדרת אושל ,םסרופגניסלהמ יביבח , לבא

 ,םילצלצמ םיעוצעצב ,םילודגו א םינטק  םידליל םיעוצעצב | , תוכלַהמ רתוי תורוחסב סומע

 עבש "םלועה,\ ,תונושט תויועה םישוע ,םיפצפצמ , םיקרוש , לבחה לע םידקרמ , םיפפותמ

 . םהירחא םיצר לכהו ,םהמ תחנ

 םיעוצעצ לודגה וננויער תא תושעלו םהישעמ תא תוקחל םתא םג ורמאת יכו

 - ? דיריהל
 .יארכ היה אל ,הח שערה לכ יאדכ היה אל הז ליבשב  ,םיבוטה ידידי = ,יוה

 ואצמנש ומכ ,ףסאתהל יארכ התיה אלש ,הפוג הפסאה לע יתנווכ ןיא ,ךכ רמוא ינאשכו
 רשפאו דחוימ ךרוצ הב האור יניאש יפ"לעהףא  ,הפוג הפסאה 0 ,, . הירחא םיננרמ

 . לודג קפסב תולטומ היתואצות לבא . המע םילשהל ינא לוכי דוע ,הידעלב םג םייקתהל היה

 *ןיפנארריעז. ,  תטקה תופפאא תא בהוא יניא - ? דחכא המל -- הפוג הפסאה

 ינאו. , התומד תא תוטעממו לזאבל תורצ ןהה תופסאהש , דימת יל המדנ .םיסרגנוקה לש

 לכב סרגנוקה תא ,תונושארה םינשב - תא הארש ימ יכ .לזאב לש הידיסחמ ינגה

 םינשב ומכש ,יתייה הצורו .חצנל ,חצנל וגחכשי אל ,ותוממורו וזועו ותראפתו ודוה

 , םיינויצה ונייחב יללכה םרוגה ,ודוה לכב ל ראשי סרגנוקה התע םג ןכ תונושארה
 , היהיש דצ הזואמ תורחתה לכ אלב

 ,יכ , לוכיבכ סרעוקכ ושממ החע תוררסנ תוצראהו תונידמה לש תויקלחה תופסאהו

 ררסמ אוה הטהו - ףסאתי יכ | םידוהי ןיכמו  ,הירוב לע וז .הכאלמ ונדמל ,םשה-ךורב

 . ויקודקדו ויטרפ לכל סרננוק



 .יקפניול לא
 0 = ו ה הד דה ד ו יש כ

 תא גישהל לוכי ינא ,יתעד תוינע יפל .ינאו ,ינטחש | ,ינתמה | , גורה אנ ינגרה
 .וזה "השרפה-תוכימס.

 וקה איה ,יתעד יפל ,תוינויצהו ? לאמשל וא ןימיל תוינויצה ןינע המ ,ךל המודמכ
 הדצה תוטנ ילבמ הרצק רתויה ךרדה ,ותרטמל ונמע תא הליבומה הרצק רתויה ךרדה ,רשיה
 כראמ איה אליטמו וקה תא תמקעמ הלאמש וא הנימי תידדצ היטנ לכש יפל ,ללכו ללב
 / ,'קחרמה, תא

 תוטנל ,םיחבושמהו םיבוטה ןמו ,םינוש םיינויצ ומכחתה ןאכ ףאש , הארו אוב לבא
 . תרחא וא וז הגלפמ דצל דומעל תוינויצה ונתוא תבייחמ תמאב וליאכ ,םידדצל

 תוינויצה רבדב םיבהלנ םיחוכוו ויה ונלש "ףפמאקררוטלוק,ה תפוקתב :ינרכוז
 , תינחור , תירוטלוק הדובע לכל ,עודיכ ,ודגנתה םימצמוצמה םיינויצה ; הבחרהו תמצמוצמה
 ךותל וטלק םיביחרמה םיינויצהו : הל תקזמו תיתמאה תוינויצה רדגמ תאצוי איהש ,םרמאב
 ףוסדףוס ,הזה חוכווה לכ וניניעב התע ךחוגמו רזומש המכו = .הרוטלוקה תא םג םתוינויצ
 תוינויצה תא םצמצל רשפא ,חכוותהל היה רשפא םהה םיגשומה לעש | ,ונחנא םיניבמ
 ,וישכע לש וזכ הבחר תוינויצ לע לבא  .טעמ הביחרהל וא תחא "התמ הדוקנ, לע הדימעהלו

 .םילודג רתויה םיביחרמה וליפא ,יל המודמכ ,ומלה אל ,המוד לש , תוריחב לש תוינויצ
 ,יאדמ רתוי בחר , ערתשהמ בחר ,יביבח , עצמה
 ןוכנה המוקמ תא הל וצקה אלש המ  ,אוה ,יתעד יפל ,ללכב תוינויצה לש הנוסא

 ,הרצקל  ,הניטקהל ולדתשה הזמ הלא :םודסרתטמב הוחינה הדלוה תישארמ | .ונייחב
 ...הבברשל , החפנל - הלאו , הקמצל ,הצוכל םילדתשמ הזמ הלא :רתויב הביחרהל - הלאו
 ,היביחרממ םג הל יואו הירצקממ הל יוא --הכו הכ ןיב

 ,םודכדתטמ איה םלועל -- םודסדתטמ יכ
 , םייצראה רמולכ ,יינשה רבעה ןמ םיינויצה, םג וחינה  ,יל המודמכ ,םודס תטמבו

 תוילג ץובק לש ןויערמ .ץק ןיאל דע היקיזחמ וביחרה התוא םג ,םהלש  םתוינוי, תא
 הבברתשנ ,חוטב טלקמו הבחר הימונוטבא םע ,הנידמ לש תויכזה לכ םע תדחוימ הנידמב

 לכב היצארגימָא םתסל - הנממו ,יהלהק, לש הימונוטבאל , הטועפו הטושפ הימונומבאל
 ,רוזפ - תוילג ץובק םוקמבו , אובלדדיתעל הימונוטבא לש לצ אלב וליפא לבת יבחרמ
 , שדוחהיסנרפו םיאבג םע הלהק - תירבע הנידמ םוקמבו

 ,,+רתויב בחר עצמה ,וארתש ומכ ,םלצא םג
 לדתשמ אוה וכותל לופתש העד לכש  ,םידוהיהרבוחר לש ועבט אוה ךכ הארנכו

 ובחרתנ סומסיכראנאו סומסילאיצוס לש םיגשומה םג .ףוס ןיא דע הביחרהלו הבברשל
 תא ריכמ היה אל  ,םוחתה ךותל אבו ורבקמ סקראמ התע םק וליאו :הז בוחרב רתויב
 וליאו . , .הנליוובש םיגדההבוהרמ םידימלתה ןמ דחא ינפב םושההתפילקכ היהו ולש ויתועד
 . + ,םידוהיהרבוחרמ וידימלת ינפב לטבתמ היה - רנריטש סקאמ םויכ יח
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 ףםישעמוה תובשהמ .

 טרחתמ ינא ןיא ,יפנכמ זערקנ תוצונ הברהו  ,ולקלקתנ םימד הברהש יפרלעהףאו

 - ,יליבשב אלא יתחרט אל יתחרטש המ לכו ,יריעב יתייה חרזא אלה , תישאר :רכעה לע

 יפתכ לעו סימיל זא יתייה ריעצ ,רקיעה .אוהש המ  ,תינשו - ,יתימד ךכ  ,תוחפה לכל

 .וישכע לשמ תוחפ הנש םישלש

 ,חָמְצְל לַחַה ףא יִמָּפְש ,הֶרּוחש יִתיִרּולְּב
 ...חפל םיִרְשָעְּב לש םיִרשָעְָּ
 תוחלי , ונלש ונבצמבו | ,וישכע לבא | .לוחמ לכה ,יורש לכה "םירשע.בו

 .ןוהמת קר 4 הלוכי וזכ הינש
 + םילודג רתויה םימכחה םג סתוא ומלח אלש  ,םירבד םלועב שי ,ויצרוה ידידי וה

 ידבכ, | ידוהי = ,יכנא יכ ,םולחל ולכי אל ,ומלח אל םילודג רתויה םימכחהו

 היהא ,ודקדק דעו ולגר ףכמ ינויצו "ףסכ יצר.ב רטועמ  ,יעבדכ תיבה-לעב ,םשהָךּרב

 , ןהה תוריחבב יתוחכ לכ תא חינאו הלומעתב ימצע תא עיקשא ךכרלכו 4/2 דורמ

 -תיב ,ינוריעה םלואכש וזכ יתיאר אל | ,ייח ימיב תוידימוקדיגארט יתיארש המכו

 םיירבע םירפופ השלש | ,ירבחו ינא ךיא  ,רָאורבפ שדוהל יששה םויב הסידואב ,  הריחבה

 היצאטיגאב םידורטו םילהובמו םיזפהנ ,םיצר , םיצא , םיניוצמה ןמ דחא ינויצ ין םיימואל

 . םתלואגו לארשי תוקת לכ ּולֶק ןהב וליאכ , תוריחב לש
 כלכו ןונ ןב עשוהי יב רורבל = ונייה .םיכירצש ,  ונתחיתר יפהלע , םתייה םירובסכ

 ,הנופי ןב
 ארטסט רומג יוגב וא רמומ יריקב םא :רוחבל ימב קר הלאשה התיה תמאבו

 .אלאמשד

 .ונמע םילודג םינתוהמ ,וארתש ומכ ,םהינש

 ונא המל ? םיבהלתמ ךכדלכ ונא המל | ,םידוהי :יתלאש ירבח תאו ,יתבשח יבלבו

 ? ונימד תא 2 םיחיתרמ ךכ"לכ

 יאדכ :וניא ןינעה .לכו ונידעלב םג םייקתהל +דירי.ה םעפה היה לוכי ,ילש יתעד יפלו
 תא םיבשוחו תיחצנ , תימלוע תולגב םינימאמה הלאל תוריחבה תא חיננ : ונמד לוקלקב

 ,"המודה, איה יאדכ יכו ,רחא "חישמ.ל םיכחמה ,ונחנא לבא . . . המודה ןובשחל | קר "ץקהי

 - ? וז החרט לכב , - תלטומה

 ,"םיינויצ רותב, , וגחנא סרופגניסלה תרזג יפ לעש  ,וטילחה םיינויצה ירבח םלואו
 ונהנא תויגויצה תדובע תא ןכבו .לאמש דצל אקוד רומעלו תוריחבב 0 ונא םיביוחמ

 : יתבשה יבלבו ,יתחבגבו יתחרקב יתדרגתה - . תוריחבה = םיפתתשמ ונאשכ םישוע

 בושת הילע שי , ןויגהל םאו ןידל םא לבא .הלכקל ונחנא םיחרכומ , ןבומכ ,איה הרג םא
 הבוח ליטהל סרופגניסלהב הככ לע ואר המו ? תולגה תוצראב תוריחבהל תוינויצה ןינע המו
 - ? לאמש דצל אקוד דומעלו תוריחבב ףתתשהל ונילע
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 וכ טינה ל ל א

 חקוז. תא התלפמ תוברח לע םיקהלו ,  םילקלוקמה הירדס תאו התוא . תואושמל הליפהלו

 . םיבזמה הירדסו התלכשה םע "םיפופכ |

 הלכשה לכ אלב םישנא ,םיאבגה ,םינוגמ תמאב ויה "אשידק הרכח,ב םירדסהו

 ,םהיפ תא תורמהל זיעהש ימ לכו , תוצירעו  תופיקתב .םתואבג תא וגהנ ,יתורבה-ךונהו

 רמשמ ןיאו רדס ןיא הלהקה ינינעבו  ,רומחהתרונקל ןורנ ,םרשיו םתגהנהב קפס ליטהל
 ,ולש ךותב השועה םדאכ \להקה ףסכב ושעו ,םהילכב ומשו ופמחי ובנג ,ןובשח ןיאו
 היפדורו םינפהיזע ,םירוכש , םימהוזמ ,םיסג ,םירוב , םהומכ םהירבדדישוע "םהישמשו

 .הבר הבוזעו הלזגו הכנג , בלה תורירשו תוצירע : רבד ףוס ,םינומלש
 רשפאהיא ךכש ,ושיגהה לכה , תויחל ךירצ ךכ אלש ,וניבה לכה , תאו ועדי לכהו

 ושעש המ ושע םיאבגה לבא] .הזה הנושמה רטשמה דגנ וחימ םכבל רתפבו אבהל היהיש

 .יבלבש תואחמה.ל ללכ בל ומש אלו

 ,ונשרד ,ונפטה , תובבלה תא ונררוע .המחלמה תא ונכרע תוריחבהדרות עיגהבו

 ;תטטוממהינידב הנושמה םתגהנהו םתועשר , הרבחהדישאר לש תולכס תא חיכוהל ונלדתשה

 =ילעב ליבשב תונמש תודועס ןיכהלו םירזדליח ףוסאל  ,ןוה רובצל קר םתנוכ לכש ,תוארהל
 ןקתל ,הרבחה ירפסב ןובשחו םירדס גיהנהל , הלא לכ ןקתל ונחטבה ונחנאו . . .םתרבח
 ריסהל  ,ופרהל העשה העיגה רבכו בקרנש המ סוחהל ,ןינב ךירצש המ = תונבל , תונקת

 תודועסה תא לטבל ,םינומלשההיפדור ,םירוכשה ,םיסנה םישמשה תא םתרמשממ

 ובישקה לכהש ,זא ונל?המורמכו .. .הלאכ תוחטבה רועו רועו להקה ןובשח לע תונמשה

 תולופכה תוריחכה ,ביצעמ היה ףוסה ...ףוסלו .ןוחצנל ונייה םיבורקו בשקדבר ונירבדל

 .ונישעמ לכ תא ולקלק

 ,תורשי תוריחבה ויה "םיפופכ פקוזיו "םילוח אפור, ,"םילפונ ךמוס,ב רשא תעב הב יב
 ."תולופכ תוריחב, קר העדי "אשידק הרבח, לש "היצוטיטסנוק,ה הנה

 ...התע דוע רכוז ינא ןהה תוריחבה םעט תאו

 : םינשי םירדפ לש קזח רצבמ ןה רבלב תולופכ תוריחבש  ,יניעב רבדה | רורבו

 יאשידק הדבח,-"אשידק הרכח, היהת , תולופכה תוריחבה הנמייקתת דוע לכש ,יל המודמכו

 - + הירדסו היתודועס , הנשיה תואבגה לכ םע

 הרבח, :םגוכמ לע םינשיה םירדסה התע םג דוע ,הנטקה יריעמ יל םיבתוכש ומכו

 ,ץפח םבלש המ להקה ףסכב םישוע םיאבגה ,היריב םיתמהו םייחה .,ריעב תמלוש "אשידק

 ילואו ,םדקמכ תונמש תודועסה . יט חוקפ לכ , החנשה לכ ,ןיערהארמל קר םה תונובשחה
 םלוע ימיכ | ,יתודלי ימיבכ לכל רשאכ לכה | . םינומלשדיפדורו; םיסג םישמשה  ,רתוי דוע

 | ,. .תוינומדק םינשכו

 ,תוריחב םיש שלשל תחאו ,ןלצל אנמחר יהיצוטיטסנוק, - "היצוטיטסנוק,הו
 ...תוחיחב
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 !ררוב , ארוקה יביבח ,יתייה ררוב

 ,..הברה , הברה ךל ודיגי הלאה םיטעמה םירבדהז |

 םילמב הלּולכ המלש  הידיגארט יתעדל לבא , ךתעדל  רבדה ךיא עדוי ינניא

 .הלאה תוטעמה

 .'הידימוקדיגארט, אלא ,  הידיגארט אל-? ראפתא המלו

 ,תושרדב , תופסאב , הלומעתב יתייה דורט תוריחבה ינפל םימי שדוח רבכו ,יתייה ררוב

 ,האולמו לבת יתהכש ,יקסע תא יתחנז ,יתוח תא יתשטנ ,יתיב תא יתבזע ,םיחוכווב

 .יתטקש אלו יתחנ אל

 יתחרט המ ליבשבו ימ ליבשב ,יל דינת ילוא ,עדת ילוא :יביבח ,ךתוא לאוש ינאו

 - ?איהה החרטה לכ תא

 ,יח ימיב םעפ ילע הרבע רבכ , תוריחב לש תתדק ,וזכ תיהדק הפוקתו

 עוקש , הנטקה יריעב ליכשמ רוחב זא ינאו ,התע רוכזא םיבוטה ימולעדימי תא

 המכחה. לע תומולה םלוח ,םהב בותכה לכ תא טלוקו עלוב , הלכשה"ירפסב יבורו ישאר
 םיבוטה םימיב םיליכשמה םירוחבה גחנמכ ,הרוהט הלכשהו הפורצ הנומא לע ,"םימשה תב

 אלמו ,רואו שפוה לש העוגת לכל ,בגשנו םמורמ לכל הבהו הבהא אלמ יבלו :םהה

 דע, םהמע םחלהל ןוכנ ,הלכשהה תא םיניועה ,םיאנקה רואההידרומל תומכ הזע האנש

 ןטשה םע , גוגמו גוג םע ,ןשבה ךלמ גוע םע םג אלא ,םהמע קר אלו ,"אתיירתב אלובז

 .םלועה ןמ םרעבל ,םתולכל , םדימשהל .וידחי םירוחשה תוחכה לכ םע ,ומצעב
 הרבח,ה התיה ,הלכשה יאנושו רוא ידרומ לש ןקה | ,יריעב 'הרוחשה האמה, זכרמו

 דיפדורו הלכשההיאנוש ,םידסחתמ ,םישדקתמ םיאנק לש רצבמ  ,היאבג םע "אשידק

 . תעדה-ישקבמ םיטעמה םיליכשמהל טלפמו סונמ התיה "םיפופכ ףקוז, הדגנכו  .םיליכשמ

 התעפשהו ,רקיע לכ הרָיעב תרכנ התיה אל טעמכו היופר .התיה וז לש התלועפ םלואו

 .הריבכ התיה ."אשידק הרבח,ה לש התעפשהש דועב , דאמ תטעומ התיה הלהקה ינינע לע

 , הלהקה תוחתפמו ,יריעה יאבג. םג ויה הרבחה יאבג יכ ,היפ לע קר וכתהנ הלהקה ינינע לכ
 לכ בטיהל ליכשהל ונתלהקל הוקת ןיאש ,ונתוארבו .םהידיב ויה = , תוסנכההו תואצוהה
 םירוהב רבח וגחנא ,וניצלח רבגכ וגרזא , םנוכמ לע ויהי םינשיה הירדסו היאבג םע 'הרבחה. דוע

 הרעסב הילע תולעל ,"התדר דע. הזצמדתמחלמ 'הרבח,ב םחלהל ,"תובאההינב. םיכרבאהו
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 + היצויראטילורפ אקוד םישרודו םתעד לע םידמוע , לארשידץראל היטנ וזיא םבלב םהל

 .ועמשי אלו ובאי אל היצזיראטילורפ אלב לארשידץרא םהל ןתת םאו
 ? היצזיראטילורפ תאז הס  ,רבד לש ורקיעב , לבא -

 םכגיאו : םכב הבכ אל תונמחר לש קיזהו .םכבלב םיהלא שי םא ,יביכח ,יוה

 רבכ יכ :ולאה תוחישה תא ינריכזהל ובושת לא ,םכמ השקבב ,יל שפנב םיאנוש

 בחרמל יתאצבו | .יתרבח ןיבו יתיבב ,שפנדלעוגל דע  ,רתוהו יד הלאכ םירבד יתרבד

 שוכר  ,הימונוקיא לע אל קר - םישקבמ םתאש המ לכ לע רבדנ ,טעמ םכמע החושל

 , היצזיראטילורפו

 ,ישפנ הטקנ ,ארוקה יביבח  ,ןהינפמ ישפנ הצק

 .- הלה. הל דד
 יי
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 .םיש עמו תובשפתפ

 וניבאהתיבמ אל יכ ,דז הרותב ראפתהל וטל ןיאו ץחח ןמ העפשה החיה וז לגא
 י .ונמע הונאבה

 ונייה וליא , ועבטמ יסנאניפ ןורשכ וגמעל היה וליא :רכדל הלודנ היאר דועו
 לש הזכ אל .יעבדכ שוכדו , ימואל שוכר ונידיב רובצ היה רבכ - רשוע תושעל םיניבמ
 השלש ירכל אלא ףרטצמ וניא םהינש ןוטמש ,  ימואלה דנופה לשו קנאבה לש ,וישכע
 , הצחמו םינוילימ

 ? "לאטיפק, והז םולכ - הצחמו םינוילימ השלש
 --לארשיב ריקנאב יתייה וליאו . ונלש יסנאניפה ןורשכב קפס ליטמ הז שעומ םוכס

 אוה טיבמש ,יל היה המוד .. םלועההתומוא לש ריקנאב ינפב רשי טיבהל שייבתמ יתייה
 ינפמו ...הלאכ .שינינעב הנבה םוש ךל ןיא ,ללמוא :רמואכ , הסלק לש קוחצב ילע
 תחא הרושב ודימעהל , ורידאהלו קנאבה םוכס תא לידגהל לדתשמ יתייה דבלב השובה
 . . .םיימואלה םיקנאבה ראש םִע

 ללכ םיניבמ םניא , ונלש "םיטסימונוקיאה םיכרכא,הכ ,ונלש  םיריקנאבה םג לבא
 .שוכרה ךרע תא

 .לצרהו ם קרא : לאטיפקה ךרע תא וניבהש ,ינא עדוי םידוהי ינש קר
 .ונמע ליבשב -- לצרהו הלוכ תוישונאה לכ ליבשב לאטיפקה ךרע תא ןיבה סקראמ

 םידיב לאטיפקה לכ תוזכרתה ירחא אהי המ ,סקראמ לש ותנקסמל ללכ ששוח ינא ןיאו
 לכמו ,דחא רכא השָעַי םירכאה לכמש העשב יכ ,םיניבמ לכהו םיעדוי לכה .תוטעומ
 רכאה ותואו , דחא רהנ - תורהנה לכמו דחא םודרק - םימודרקה לכמו ,דחא ץע - םיצעה
 -- לודגה רהנכ לודגה ץעה תא ליפהל לודגה םודדקה תא תולודגה וידיב חקי לודגה
 ןיכהל וגא םיכירצ הלאה םילודגה םילגה תארקלו ...םיארטו םילודנ םילג הכי יאדוב
 .. ,ונמצע תא

 ונתא סקראמ יח וליאש ,ינא רובסכ ןפוא לכב ,ףוסבל היהיש ךיאו היהיש המ םלואו
 היה חרכומ ,"ידוהי,ה וב םג ררועתמ היה יאדוב - ונילע רבעש המ לכ ויניעב הארו םויכ

 "יוגה אביש דעש ,רמולכ ,הינש אנקסמל לצרהכ | אוה םג אב היהו ,וב ררועתהל

 אובתש םדוק ,רבד ףוס - וליפהלו לודגה .ץעה תא תירכהל לודגה ומודרק םע לודגה
 , לארשידץראל .לארשידפע עיניש ךירצ , הארונה ,הלודגה , תימלועה הפורטסאטאקה
 ןיב דרופמו רזופמ אלו ,ומע ָךותב , צראב רבכ והאצמת הדיתעה הפורטסאטאקהש ידכ
 . < . םיבר םימע

 םיטסיסקראמה.ש המ - , לאטיפקו הדובע ידי לע קר רשפא לארשי"ץראל עיגהלו
 םיצור םגיא , םהיגיטל .ריסה ,ריסה ,שיסה , תוגלפמה לכמ ימכחהודימלת , ילש "םייתיבה
 . . . עומשל וליפא

 שיש הלאג  היהיש ןפוא הזיאב וליפא , הזב ללכו ללכ םיצוח םניא םהמ םידחא

205 



 קס נול 8

 רתבב ןתמהוראשמה תא וקיספה ,ושעש המ ושעו םה ואצי  ,םיאנתה תא םותחל קר ויה"
 , בוט קסע תושעל -- םדיל אבש הרקמה תא וצימחהו תחא:

 ירומח, תנידמ התע דעו זאמו . רוע ןמדזנ אל בוש , והוצימחהש  ןויכמ ,  הרקמהו
 . + . בקעירינפב תרגופמו הרוגס

 יוחשכ אלו אל -- ? לאדשידינב לש יפנאניפה ןורשכה לע רברל רשפא םולכו
 ,..הזכ ידעצ, השוע היה אל , ןפוא לכב ,יסנאניפ

 תמאבש , םילודגבש לורגה , םינואגכש ןואנה ,ונבר השמ ,ומצעב השמ וליפאו
 ., ומצעב אוה יכו ?ויתובאמ אוה 'היה בוט יכו / םוקי אל וירחאו וינפל והומכ סק אל

 קושעת אל,ב ,"ןילת אל,ב ,וילבויב , ויתוטימשב ב ולש תועקרקה-תרותב
 ? ויתודוסי תא סרה אלו "לאטיפקה, תחת הקומע הריתח רתח אל המודכו יי רכש"

 לש שרושו רוסי ויה "ריכשההרכש קשע,ו תואלחנה  ,המדאה םלועמו זאמ יכ

 רככת א ל ץראהש .ןקתו אוה אבו . לאטיפקה תוחתפתהל דתי םהמו הנפ םהמ . שוכרה

 תולוכי הנייהת אל תולודג תואלחנ - ותזוחא לא שיא שיא בושי לבויה תנשב ו

 ויהי אל הפיאו הפיא ,ןבאו ןכא ,קושעת אל ריכש תלועפו , תורחא םידיב זכרתהל-
 םידיב זכרתהל לכוי : שוכרה םג  ,רמולכ -- ךפסכ תא ןתת אל תיברמבו ךשנב ,ךל
 םע וימי לכ ראשהל ,וצראב בשיש רוע לכ ,ונמע היה חרכומ וז הרות יפדלעו . תודחא

 ; השעמה-תשודחו הישעת לש תוחתפתה םוש אלב ,ותמדא תקלח לע יחה לדו ינע

 היה רשפאריא -- לודג שוכר תושעל ,ריבכ ןוה .רובצל (. תושעל , רשעתהל

 ,ןפוא םושב

 ץראלהץוחב םויכ יתדמל וליאו . ןיבק הרשע םכל איבהל לוכי יתייה ולאכ תואמגוד
 המת לע בתוכ יתייה - ,המש םיִרָטְקַדְתְמה .םירוחכה גהנמכ ,  היצאטרֶסיד בותכל יתכרצנו

 םיהטמת , םירובה םיירוסיפורפה | ,םייוגה ויהו , תידיעבש תידיע ,הרישע היצאטרסיד וז

 םיבתוכו ילע םהירי תא םיכמוס וזהו  הרותה  תונפ לכב יתועידי לדוג לע  םיאלפתמו
 .סטתו 13008 םימעפ האמ "םתוכימס,ב

 קתעד :םהמ רומלל רשפא לכה ,חנומ םמוקמב ונינומרק לש םדובכ ,יתובר ,אל

 , םיסנאניפ תדות אל ךא , םילענ תונויגה  ,רסומ , תודמ ,םדאההתבהא ,םיהלא

 תואמ ורבעש ידחא , תולגב קר ונימיהירבדב שוגפל ונא םיליחתמ הלאכ תונורשכ

 לש *קרצה יקוח, תוטח תחת הלוגב ונייחו ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג זאמ םינש

 ,םה .היסאו הפוריא ימע לש הריבכה םתעפשה תחתו םהודימלתו םהישרויו .םיימורה

 וניא .ףסכ,ה - .,קפסוגתו86 תסח ס!6מ" :םנתפה תא ואיצמהש ,םינושארה ויה  ,םיימורה-

 .והגישתש -- רקיעה ,ותוא תגשה ךיא איה תחא .ונממ ףדונ וניא םדו העז היר ,'חיר ןתונ

 ודמל םהמו  ,רדסו הטיש םיפסכב וסינכהש ,רשוע תושעל ומכחתהש .םינושארה ויה םה"

 .וניתונורשכב םתוא ונרבעה םגש םימעפ םיקיתו םידימלתכו . םכותב ונחנא םגו םייוגה דאשי
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 ריאדוב -- ?וב שמתשה ךרוצ הויאלו הז שוכרב םודסררלמ השע המ | , תמאב .יכ
 ידימלת ידיב קיזחהלו  תושרדמהיתבו תובישי רפיל = הרידאהלו הרות לידגהל אלש יאדובו
 הרותה תא רתויב וכהא אל "םודס,בש | ,ונא םיעדוי .הקדצו דסה תוברהל אל םג .םימכח
 ךלמ היה ךכ ליבשב אלו  .םהילע רפוסמכ  ,יאדוב וקחר הקדצו דסחמו ... .הידמול תאו
 ,יארורקש | ,יארקש :  םימסרופמה ויניידל תרוכשמ ףיסוהל ליבשב אלא ,ףסכל קוקז םודט
 תא םהב סצמצל ידכ ןינידההיתב לכב םודס לש תוטמ דימעהל  ליבשבו ,אנידרילצמו יפיז
 - תושרה תטמב ומצע תא םצמצל לוכי וניאו אוה ךורא םא :ותדמ יפכ שיא שיא םיחרזאה
 .םידסומ. המודכו .. .וירבא וקרפתיש דע וחתמל - אוה ץוג םאו , דחא שאר ידכ ורצקל
 ... תלשממו תושרל תלעות םהב שיש ,"םיצוחנ

 טפשמבו ןידב ול עיגהש המ םהרבא חקל ילמלא היה בטומ יכ ,יביבח  ,ודות אלה
 רפומל ללכב וא , תירבע הידיפולקיצנָא תאצוהל וא "ימואלה דנופ,הל ףסכה תא ןתונ היהו
 . ספוג םודסדיחרזאל םגו ול םג בוט היהו ,ךרצנ ימואל

 ? ותומימתב ול התלע ,םכתא לאוש ינא ,המו

 ילע ןבל םע טבהתנשכ ותומכהתה לכ תורמל :בקעי םג היה ונממ בוט אלו
 לכ תורמל ,םינטק םיכפ לע ושע לש ורש םע יתוקבאתהו , םידורבהו םידוקנה , םידוקעה
 , םלועההתויוהו תונוממחינידב םולכ ןיבה אל הלא

 היוצר רחסמהתירב וינפל עיצה ץראה אישנ יוחה רומח ןב םכש : םכמצעב ועיגה
 החכ ןכיה דע  ,"רהסמדתירב, לש ןינעה תא ונא םיעדוי אלה ונלוכ ונחנאו .םידדצה לכמ
 הנרדמה ןמ תונטק תוכלממ ןיב ןכש-לכו ,  תולודגבש תולודגה תוכלממה ןיב וליפא עינמ
 ףיעס דעבו , הנוגה רחסמהתירב דעב "הרפכ, תושענ שממ ןה ירה ולא : תישילשהו הינשה
 המכו המכ בירקהל תונוכנ ןה ירה , לובגה לע רוצעמ אלב םיריזח תלבוה ןוגכ ,יוצר דחא
 , דאמ היוצר רחסמ-תירב םעפה ועיצה בקעילו .תיטואלה םתואג לשמ םיפיעסו "םינמפ,
 ובש :םכינפל ץראה לכ, :וישכע םירמואש ומכ ,"תוחותפ םיתלד, ,רחסמה שפוח
 תב הניד תא םהל תתל ,אתרטוז אתלט ,ונתה דחא יאנת קר ,'הב וזחאהו הורחסו
 םיאנתב ישוק המ ,ךל המודמכ .בקעי שורדיש המכ ונתי ןתמו רהומו ,השאל .בקעי
 =תוגב המכו המכו !רחסמההתירב תא לטבל , םחלהל ,בירל ןאכ שי המ ליבשב ?ולא
 סכמ אלב םיריוח תלבוה -- ףלח תת "תוממור לש תוניד, המכו ! ךכ תוכדתשמ םיכלמ

 ,הזכ ךודש ,הברדא :וילע  ןידיפקמ ןיאו רבדב  תושייבתמ "תורצה,ה ןיאו , לובגה לע
 הקות תא םירשָאמ "וע הזכ רשקב ,הצויח היטמולפיד לש תרתוכהדתלוגל בשחנ דוע
 םהוצייח לע הבחו דובכ לש תותוא םיגישמ םיטאמולפידההםינכרשהו . רחסמההתירב
 . םתוזידזו

 םיכירצו ןמוזמו ןכומ היה לכהש העשבו  ,'היציבמַא,ב ולשכנו ושקעתה בקעי יגבו
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 , הולאדרקחב ויה םילודג . הלאה םינינעב םייח ונא םהיפמ אלש ,רמאהל הָנָתִג תמאה לבא
 םינושארה םה = , תודמהו רסומה תרותב ויה םיקנע + תוהלאה תנבהל ועינהש םינושארה םה

 רגל דחא טפשמו תחא הקוחי = ,"ךומכ ךערל תבהאו, :קח .ועכקו םדאה-תבהאל ופיטהש
 ,"שוכר ןישוע דציכ, קרפב , םיסנאניפה תרותב םלואו : םיקוחו תווצמ המודכו "ץראה חרזאלו

 , תודוהל ונא םיבייח ,רבדב שייבתנש המכ - , תונוממ יניד םירדסמ ךיאו ןוממ םיפסאמ ךיא
 םלועמו .םינומ תרשע םחמ םילודג ויה ,םילבבהו םירצמה ,םימשוגמה םילילאה-ידבועש

 הטודקה הירוטסיהה לכבו  .היררנסכלאכו לבבכ ' , ןודיצכו רוצכ הרישע םילשורי התיה אל-
 תוינואג לש תואטגוד ונלצא םיאצומ ונא ןיאו ןוממב הרישע הפוקת םיאצומ ונא ןיא ונלש
 % םיאצומ ונא ןיא ,וז הרותב .

 רמאו רשעתהל ודיל הבש הרקמ ץימחהש ,םהרבא , לשמל | ,היח טסיסנאניפ יכו

 ? ךְל רשא לכמ חקא סאו לענ ךורש דעו טוחמ םא .. .ידי תא יתומירה, :םודס ךלמל

 םהרבאהירבד תא עמשש העשב הז למ לש ויתובשחמ תא ישפנב רעשמ ינאו
 תוכיתח תוכיתה עורקל ,תחקל רשפא קר רשאב תחקל היה ליגוש ,םודסדךלמ :הלא
 אלש הסירעב קונית וליפא חינה אלש  ,הז ףלמ : םיתמה ןמו םייחה ןמ תועוצר טישפהלו-

 תותשל םימ וליפא ןתנ אלש | : תוינונרא אלב המדא לעש אולמ וליפא ,סמ וילע ליטה
 ,ול רצב ,הז ךלט - ,האובת ןיערג לכמ תורשעמו תומורת לטנש :םנחב ףואשל ריואו
 אריתט ;'ךל חק שוכרהו שפנה יל ןת, :רמאל םהרבא ינפל עיצה , המחלמב ותלפמ ירחא
 סא ,שוכרה תא םג ,שפנה תא םג ,םודסב גהנמה היהש ומכ ,םהרבא חקי אמש היה

 .,.שפנה תא ךכ"רהאו שוכרה תא הלחתמ וא שוכרה תא ךכדרחאו שפנה תא הלחתמ
 םואתפו ... ,שוכרה תא םג שפנה תא םג וחקלו רבדב הברה וקדקד אל םודסב ,ךה ונייה
 רישעה אוה יכ רמאי אמש | ,לענ ךורש דעו טוחמ תחקל ןאממ  יירבעה םהרבא, הנהו -
 ! םרבא תא

 יאדוב ?אמש .,  ,ותומימתו םהרבא לע ובלב םודסרֶהלמ גלגל אמש ,ינא אריתמו

 . :.יאדובו יאדוב , יכיבח גלגל

 הלאכ יתזינומיריצ.ב יכו :וילע לכוקו סהרבא לש  ויתודמ ירחא רהרהמ ינאש שיו

 ? םורטרפלמ םע ןיגהנתמ
 ,םכשפנב רעשל םתא םילוכי .! הלילח - רעטצמ ינא חקל אלש תושפנה לע אלו

 , םיחצור , םיבנג ,  תורותש תומשנ לש הנחט !ןה המ - םורסדץלמ לש תופיה תושפנה
 אנקמ ינא ןיא ,ול רשא תא םורס ךלמל ול יהי .. ,המודכו םינומלשדיפדור ,םירוכש
 ולא 'תושפנ, פינכה אלש ,םהרכאל דובכהו הלהתה ,הברדא ,וזכ הרגח לע ללכ וב
 . לארשי הנחמל

 ריאשהש לע אלא , וטשעל ותוא חקל אלש לע אלו ,רעשצמ ינא שוכרה לע םלואו

 , םורפהךלמ ידיג ותוא-
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 ,םישעמו תובשהמ

 תעטו ,םינטקה םהירפסב ןייעל ןמזל ןמזמ יכנא חרכומ ,יתיבב ילש  'זיטסֶרפה תא 'ךומתל,
 , םידרוחמה = ,'תויסוקפידיב םיסוגמה םהירכח םע עעורתהלו םהיחוכווב ףתתשהל םנ תעל

 חלוש יא -- השיחלב םכל הלגא -- יבל רתסבש יפ-לעהףא , אטחמד אפוקב אליפ םילייעמה
 . . .לזאזעל םתוא

 ,ינאש הרירב ןיאבו , תושעל המ לבא
 ליגר יתודלי תישארמ דוע . הרותדלוטב ידיל יתוא םה םיאיבמ יכ \/ הזמ ערש המו

 טעמ הילע יתפסוה דוע ינאו תמיוסמ תירבע הקיתוילביב יתשרי יבאמ :םירפס .ףסאל ינא

 םיתחנהו ,יתרידב הפי רתויה הנפה תא ירפסל יתינפו . תיזעולהו תירבעה תורפסה בטיממ טעמ

 תועשב אוצמהתע לכל ילצא םיוצמ ויהיש ידכ  ,ינחלושל ךומס ,  םינגוזמ םיפי תונוראב

 םוקמ תתל ידכ , תיוז"ןרקל םתונפל יתייה חרכומ וישכעו .יתואגו יתמחנ תאז יהתו - תויונפה
 ."םיחתופמה, יתיבדינב לש "םיטועפה םהירפס,ל

 םירפס לע םג "הרבע סוכה. . העוט אלא ךניא - ךכ םירבע םירפסב קר :רמאת אמש

 וחדנ םה םגו - תיזנכשאבו הנידמה-תפשב תפומההירפסמ המכו המכ ילצא ויה  .םינוציח

 .םהב ףא ךרוצ לכ ןיא וישכע +: םיירבעה םירפסה םע דחי 'ןובכשי הבצעמל,ו הכשה ןרקל
 האירקה יתלוז ל לכ תאירק אלבו ןושל םוש אלב 'חתופמ, תויהל רשפא וישכע
 ,םליבשב תונפל יתייה חרכומ םיגגוזמה תונוראה תאו . תחא הטורפ ינב "םיסרטנוק,ה םתואב
 , בורל הבראכ וברו וצרפש ,םהה םינטקה םירפסה ליכשב

 , תוטורפ רשעב סרטנוק |; תוטורפ :התא המודמכ -- !םהילע יתזבזב ןוממ המכו
 ,רחא סרטנוק חמו הז סרטנוק םויה .לודג םוכסל תפרטצמ הטורפו הטורפ לבא ,םירשעב

 ןמ דיסהו ,ולש תא סיסהו ,ולש תושדחה תא הנוק ילש "ןויצ-לעופ,ה = .םויו םוי לכב ךכו

 םג יל שי ה'ב - 'קיבודורטהיו ,ולש תא ריסהו ,ולש תא שעומה ןמ ריסהו ,ולש תא בורה

 ,יל המודמכ ,הנושארה הקלחמהל ומצע תא ןיכמה  ,ילש ריעצהו ,ולש תא - הזכ

 םירשונ םישדח םיסרטנוק יתיאר רבכו ,תושדחבש השדח הגלפמ וזיאל חפסהל ונוצרש

 תונשב ונלגרוהש יפכ רפס ,יעברכ רפסו :םיפלא טיפרתל הלעיו - תחאל תחא .וקיחש

 יכ  ,יתיבב אצמי אלו הארי אל -- ,ןפוג תינידמ הלכלכו היגולויצוב וליפא ,ונלש ונתלכשה
 . הלוכ תורפסה לכ תא ועלבו םיטועפה םיסרטנוקה ולכא

 'רפוכ- ינא , "םיסנאניפ,הו הלכלכה"תרותב םיבורמה םידומלה ירחא , הלא לכ ירחאו

 וגל האבש  ,הקיטילופ המו :ךמצעב עגה ,יסנאניפה  וננורשכב :ןימאמ יניאו הז רבדב םג
 -, התושעל םיעדוי ונא ןיאו 42 הב ונשדה אל ,התוא 0 אל , וניתובאמ השוריב
 .המכו המכ תחא לע ,םוניבה אלו םועדי אל וניתובא םגש 8 םיסנאניפ

 :וכדמ םלועההתומואו ,םינוש "םינואג.ב םלועההתומוא ינפל םיראפתמ ונאש םימעפ

 יאש ,ונא םיעדוי אלה ונמצע ןיבל וניניב םלואו ,יסנאניפ ןורשכ אוה ידוהי = , תמאב
 ,חנומ םמוקמב ונינומדק לש םדובכ ,וז הרות םהמ דומלל לכונש , תואמגוד ונימידירבדב ונל
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 טפטפלו חורה-תחנ תא םכל תושעל לוכי יניא ,בוטה ינוצר לכ סע ,ינודא ,אל

 .ןמזה רספהב יאדכ םניאו םידירומ אלו םילעט אל הלאכ םירבד .., , הקיטילופב םכמע

 .םכבלב םיהלא שי םא .הלכלכ לש תוחישמ םג ינורטפ ,יביבח ,םכמ השקבבו

 בטומ הז ידיל ינואובת לא ,השקבב ,ירמגל םכב הבכ אל ןיידע  תונמחר לש קיזהו

 ילע אל קר ,וצרתש המ לכ לע ,םימהו שאה לע ,םינבאה לעו םיצעה לע רבדנש

 =לעוגל דע יתרבד ,ולאכ םינינעב רתוהו יד יתרבד רבכ ,'תיטילופ הימונוקיא, לעו .הקיטילופ

 ,ישפנ הטקנו - יתעמש יתרבדש הממ רתוי דועו ,שפנ

 םידמול םלוכ , םשהדְךורב ,יל תונבו םינב :יבצמ תא םכמצעב ורעש ,םכמ השקבב

 , תונורשכ-ילעב םלוכ ,  תיששה דע הינשה הקלחמה ןמ תודימלתו םידימלת = ,רפסהיתבב
 ןקתמ, ,הינשה הקלחמה לש רימלתה וליפא , דחאו דחא לכ ,"םייסנאניפ תונורשכ. דוחיבו

 הטיש לעבו טרפב הימונוקיא לש הקיטילופבו ללכב הקיטילופב אוה לודג ןעדי :"תומלוע
 דיס יעיברה ,םתס דיס ישילשה ,םיס ינשהו  ,ןויצילעופ דחאה  ,"םלועה ןוקת,ב תדחוימ

 לעב אוה דחאו דחא לכ ,וארתש ומכ ..,ה'פ יששה ,בורה ןמ דיס ישימחה ,טעומה ןמ

 לכ .עמשנ אוה וילאש דחוימ "יבר, , םהמ דחא לכל דחוימ "אכמס רב,ו , תדחוימ הטיש

 ,םיקודקדה תא + דומלההירפס תא ! דחיב סלגנָא תאו "פקראמ> תא ותדנופאב ןימטי םהמ דחא

 םהילע םיטיבמ | ,םוג ירחא וכילשה רבכ ,המודכו תונובשחה , םימיההירבד , תויפארגואיגה

 םירֶבח םהמע םיסנכתמו .םלועההןוקתבו הלכלכההתרותב קר םויח לכ םיקסוע םהו ,זובב
 תא ודדחש הלאמ ,םהלשמ םיחרופ"םיחרואו .יםירבח, םתסו תודימלתו םידימלת , תורבחו

 םימצעתמ , םה םילפלפתמו םיחכותמו ,"הדובע.ל םמצע תא ושידקהו הלאכ תויוהב םלכש

 . םלוקל המוה תיבה לכו שערו ןואש םיברמו , םיפוצר תולילו םימי םיחצנתמו
 תא ,וללה "םינואג,ה תא לכלכל ידכ ןוידפבו הסנרפב םויה לכ דורטה ,ןקזה באה ,יכנאו

 םימעפלו , םיטופטפה םתוא לכ תא עומשל חרכומ ,אובל דיתעלש 'םילאסַאל,הו "םיסקראמ.ה

 בשוחה ,םידוהיה בוחרמ ינונחה ,יל םיעגונ המכ דע ,רעשל רשפא .םהב קלח תחקל םג

 הלודג תיברב םג םימעפלו האמל הרשעההנומשב הולמ גישמ :אוהשכ - ילזמ,ל ול

 ,המודכו "ריחמה ףרוע, לש הטישה לע םיכבוסמה םילופלפה לכ יל םיעגונ המכ דע -- ,וזמ

 םהיחוכווב םימעפל .ברעתהל יכנא חר כו מ  "זיטסֶרפ,ה תא ךומתל ידכו ,תושעל המ לבא
 דבלב תּוהבאה , טושפ רבדהו .םהיניעב יכרע לכ דבאי - ןכ אל םאש ,יתעד תא םג תווחלו

 ,יתונוועב ערוי ינאש , תירבעה טעמ לע . םהיתובא תא ודבכיש םינבל תקפסמ הניא אלה

 תורז תונושלב יתועידי ראש וליפאו :ידו םבלב התוא ולטב רבכ , ו המ ןיא .אלה
 םהש טעמכו "אתונגרובד ילימ, םה הלא לכ יכ ,ןובשחב תופנכנ ןניא ןה ףא -- לוחדידומלו
 תוילאיצוסה תרות - םיעדמהו תומכחה לכ תיצמתו תורותה לכ תרות , התע רקיעה ."אתועירל,

 טושפ ינגרוב התא ירה , הלאה םינינעב העד תווחל עדת אל םא ,"יכהדרב, ךניא םאו .דבלב

 ידכ | ,דבלב הז ליבשבו | !וב יניעב .וכרע רבאש באל ול יואו .ללכ דובכל יואר ךניאז
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 .םישעשטו תובשתמ

 ו ו דד השר הד שומה הוה חת ה דה ו טרה הי שה

 תא עיקשהל םיבהוא .ומחנא סנ : םהירחא  םהינב לא ,ונילא םג רבע הז "עבט,ו

 ל ונא םיניבמ תמאב יכ , ומידש ,הלאכ םימימת'ונב ואצמנו . . . הקיטילופב ונמצע

 ,הזה רבדב הברה קפוסמו לודג יסרוקיפא, ינא יטצעל ינאשכ לבא ..וז

 ענה לכב םירקמה תנבה - איה .הרומג  הקיטילופ ?  הקיטילופ איה המ/ / תמאב ,יּב

 ; תירשפאה תלעותה תא םהמ איצוהלו הז עגרב םילעופה תוחכב שמתשהל העידי ,עגרו

 תא ןיבהלו רמשמה לע םעפה דוע דומעל - תוחכה תופלחתהו םירקמה תוכופהתב ,רהמלו
 , הצרנה תלעותה תא ונממ איצוהל ידכ ,עגרה דוס

 וניבה דוע  ,םהימיב הנושמה םבצמ יפלו םהלש םהיגשומ יפל  ,םיבוטה וניתובא

 -יתלב הלשממ לשמ *ץירפ, לכש ,זא הינלופב םינינעה בצמ יפל : איהה הרותה תא טעמ

 -רצח לש *ןיפנא  ריעז, ןיעכ ירצח, לכ התיה -- , וידיב ויה תומהו םייחהו ותזוחאב תלבגומ

 לכב "הקיטילופ תושעל, וניבה .לארשידינבו ,  תדחוימ  הקיטילופ התיה רצח לכב + הכולמה

 'תוצרא יד, לש םיסקנפה ארקמל לבא ,םהלש הקיטילופה לע ,ולכות םא ,וקהצ . תורצחה

 ינפל ,"תורצחב, השענש המ לכ תעדל ומכהתה ךיא ,עגרה בצמ תא םתנבה לע םמותשנ

 יםיקיטייס,הו "םומיוס,הב רבד יצחו רבד היה אל : םתבוטל םירקמה תא בסהל ךיאו ,םינפלו
 קרש ,הערל קח הזיא וא ,איהש לכ הרזג 6 תאז ועדי / , םידוהיל עגונש המב

 םוקמה לש 6 רבדה עדונ דימ - ,םייסה ינפל ועיצהל ץירפ הזיא תבשחמב הלע
 טמט רבכ םאו .השרשמ הרקעל ,הרזגה תא לטבל םיעצמאה לכב לדתשה אוהו , אוהה

 הנוכטה . הכולמההריעלו ךלפההריעל - דעוהו  ,זוחמההריעב דעוהל דימו ףכת עידוה ,רבדה

 . לטבתנ בור 7 הרזגה עור :הלש תא התשעו הילגלג לכל תעעונתמ הליחתה

 לש תולובחתב ועקתשנש ,רובאל וכלהש ,הלאה םילודגה תונורשכה לע לבחו

 בושחל וליפא היה רשפאהיא 'םלועדייח, לע + ןהה םיתעה ויה ןכ ? תושעל המ . העשרייח

 לכ ,"ליוויזראר, לכ :וישכע .לשמ 0 רתוי דוע , הרמ רתוי דוע .התיה תולגה .זא

 הנוכשה ירייד לכ לש תומו םייחה ,ויתואלחנב ץירע לשומ היה ץירפ לכ ללכבו ,"שטיוויקשיט.
 לכל ונייה םיכירצ .המכו המכ תחא לע םידוהיה לש ,ךכ ץראההםע לש םאו .וידיב ויה

 .הלאכ םיאנתב 0% דומעל לכונש ידכ וגיתובא לש לודגה םנורשכ

 םישוע דציכ ,ונמט רתוי םיניבמ ויה - ונימיבו ונרודב+ , וישכע םה ויה וליא יאדוב

 . הקיטילופ

 םייכש ונא ןיאש , תעדל ונורוה םינולאאה  םירקמה - ? םהירחא םהיגג ונחנאו

 , תמאה תא םישקבמ . העושיל םיפצמ ,םיפסלפתמ .ונחנא םילפלפתמ . ללכ הקיטילופב

 ,יחצנ ,ימלוע ןויער , לודג לאידיא והז - ? הקיטילופ יהוז יכו .. .רשויה תא ,קדצה תא
 יכ . ..הקיטילופ אל קר ,םיצור סתאש המ לכ והז ,בגשגו הלעג .םמורמ , הפיו בוט
 םתטבה וליאו .התוא םיניככ םכניא .התוא םתמל אל , איהה הרותה תא םיעדוי םכניא

 .וישכע לָשמ רחא בצמב ילוא םידמוע ונייה ,התוא
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 2 :רוקמ ו:וא-קישבנכנשמכש--- כ ,םגקרצ הממהדר בכר םב-:תקממ

 המבו ליחתהל המב עדוי יניא שממ - םכמע יתוחיש תא בוש ליחתהל סויה יאובכו

 .םכיתובשחמ תאו םכתא םויהכ עדוי בוטה 'ה יכ , םיסל

 םיינויצ םא ,םיינויצ רתוי שעמ וא תוחפ טעמ םכתא יתכזע תודחא םינש ינפל

 חלוספ טעמב םיברועמ םאו םירוהמ םיינויצ םא : םיינחור םאו , תומכח לכ אלב םיטושפ

 , תוינויצ תוחיש ויה תוביבח רתויה תוחישה ;םיינויצ - אוהש ךיא לבא , תויצרא לש

 - ?התעו .ינויצ רמוח היה תוהישל תואנ רתויה רמוהו

 ןמ ןניאש טעמכ ,הָדּומה יפל ןניא  ,םויה חורל ןניא ןהה תוחישה ,דחכנ המל
 תונויצה לע , תינויצ * "המהופטאלמ, לע החושל ,קחרה יפדלע הז םגו ,רשפא דוע .סומגה

 ינפב איהשכ ,םתס תונויצ לע לבא .המודכו , לאמשבש לאמשל וא לאמשל הסוחוו

 ? הֶזְכ חסמ6מ5 ןישכע ומצעל השרי הז ימ , המצע

 ! סתדירפ התע ילע השק המכו ! םיתבהא ךכרלכ , םהה םיגינעה םע יתלגרוה ךכדלכ יכנאו
 סעפ יתוא אוה רקבמ :ינומכ ירנויצקאיר, ,"םינקזה, ןמ דחא ריכמ יל שי דוע

 שיו ,ירדחב ונחנא םידעותמ ,ישפנ תא בישמ ינא ותרבחבו , תותבש ילילב ,עובשב

 יִדְלי תא ללוש ךילוהל ידכו .תלדה תא םג םירגומ ונא הלועמ הרימש ינפמ רשא
 ,םיקוחר םינינע לע חחושל םיליחתמו ונלוק תא םיהיבגמ , ונחנא םימירעמ ,'םהיחרוא,ו

 ומריש ידכ ,ךכ ונא םישועו :הרבחב וישכע תולבוקמ תולמ וניתוחישב םיקרפל םיבברעמ

 םיטפטפמ ונא , השיחלב םכל הלגא ,תמאבו .םהינינעב םיחיסמ ונחנא םגש ,"םידליה,

 םימעפו ,םיתש וא העש תכשמנש שי ונתחישו ,יתוינויצד ילימ,ב ,תורכשל דע , ןובאיתל
 "םיבורמ,ה לע החישב םירמוגו ונלוק תא םעפה דוע םימירמ ונא החישה רמגב .תוצח ירחא דע

 לכהו ,המורכו "םיילאמש.הו ריקה לש דיתעה "קולב,ה לע וא , םהיתועדהיקולחו 'םיטעומ ה

 , ;+יתיבדינב ועמשיש ידכ

 אל המ יכ ,ללכ אלפתהל המ ןיא ,יביבח , לבא .וז תימומרע לע םיאלפתמ םתא
 - ?ויתטבו וינב יגיעב תוזבתהל אלש ירכ החפשמדיבא תעכ השעי

 השרא אל אלה ,'רנויצקאיר,ה  יריכמ תרבחב ,יתיבב ימצעל השרמ ינאש המ לבא

 םכמע רבדלו ילגרהמ תונשל יתנקז תעל ינא חרכומ יחרכרלעבו ,םכלש םכתרבהב יל

 .םכתא "םינינעמה ,םכלש םינינע לע םכלש םכנושלב

 ? הלכלכה תולאשו הקיטילופמ רתוי םכתא ןינעמ המו

 . הקיטילופב ליחתנ ןכבו
 הלחמ איה הקיטילופה :םכבלבש תוקד רתויה ןימינכ םעפה יתעגנש ,ינא עדוו

 לכבו םלועההתויוהמ םיקוחר םתויה לכב ,םה .וניתובאמ ונל האב השוריב ,ונלצא הנשונ

 םישרמ ויה ןכדיפדלעהףא--, הלפתלו  הרותל  ,ארובה תדובעל עגר לכ םידבעשמ  םתויה

 רגות,ה לע  ,תומחלמו הקיטילופ לע ךכבההמ לש תוחישב םיפוצר תוליל תולבל םמצעל

 . . . םהיתונווכו םהירבד . םהיתובשחמו םהישעמ ,  םיכלמה ראשו יילגנא.הְ
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 יל היה לקנ יכ  ,יביבח ,םכינפב תודוהל ינא ךירצ ! אתדחמ אקיתע השק ,יוה
 ירחא ,התע ןשדחל רשאמ הזה םוקמב םכמע יתוחיש תא ליחתהל תודחא םינש ינפל
 יכ .הכשוממו הכורא הקספה

 ונינש זִא ּונייַה םיִריִעְצ

 ותו לַע ובל אָלַמ
 - ּונָּבְרְקְּב דּוצָע הָיָה שֶאְ

 ,ויָתּוביִבְס לָּכ לע לבא

 ,'םיפתכה לע ןושארה שארה, אקוד ואל ,ןבומכ , םיריעצ תהא םיבהארתרישב בותכש ומכ

 ,שנרתה "לארשי לכ,ש ,םימי ויח .ונברקב רוצע היה יאדוכ שא לכא ,ןומהה רמאמכ

 לבא--ידננכ, וא ידעב, .זא ויה אלש טעמכ חורהירקו בלהירק .חיתרה ,בהלתה ,,לעפתה

 לכהו .הלוגב ונתאצ םוימ הומכ התיה אלש השדח ,ונמעב התיהנ השדה יכ ,ושיגרה לכה

 :ןנרמא רשא ,םיתמה םג ,שגרתה ןבא בל םג .וחיתרה לכה ,ושגרתה לכה ,ולעפתה

 ןיא רבכש ,תושביח תומצעה םג : היחת לש םינמס וארהו ורענתה םה ףא - , וביקרה רבכ

 םג הרבע חור יכ ...תחא לא תחא ברקתהל ןה ףא וליחתה , תילולחל לש והשמ ןהב

 <... ןרענתו ןהב

 םא ,עדוי ימ הירחאו ,םינשב תואמ לארשיב התיה אל ,איהה תעכ ,הומכ

 ? דוע היהת

 תומטורתה, ימי ,ונל םיבוט םימי ויה אל ,יל המודמכו . הפיו איהה תעה התיה הבוטו

 סימיה םע דחי ונמדזנ ,הרקמב אלש ילואו ,הרקמבש ,םינושארה "חלשה, ימיכ  ,"חורה

 . תיתמאה ונתוקת ןמז ,ונתוררועתה ימי , ונתיחת תעונת לש םינושארה

 ,חצנל ,חצנל םחכשי אל םהה םימיב תויחל הכזש ימ

 םישעמ לע ונלוכל התיה תחא הבשחמו ,זא םכמע רברל ,יביבח ,יל היה לקנו

 .והער תפש תא שיא בטיח ונבהו ונמלועב םיעודי

 המכו - םהה םירבדה ויה לומתא וליאכ .ורבעש םינשה ןה תובר אל - ?וישכעו
 ,בושחל רשפא .םהמע ונחנא ,רתוי דועו ,םינמזה ופלחתנ , םיתעה ונתשנ המכ ,ולזא םימ

 . לבויה תישימח אלו ,התע דע ןוש א רה "חלשה, ימימ רבע םינש לבוי יכ



 .יקסני ול ,ל .א
 =-השיששה-רחש תה שחשו שש תה גל הו שול יה מ ממשה ששה שחה דלל הנ דיסק. קהה. שתה שמ שדה העמלה = בדם חישה ההד הב השיומישב ששהה ךב דש בעי לבא עמ =

 רואו הפוחה תחת רוא ,רוא לש הסנרפ ,החוטב סתסנרפש ,שארמ םה םיערויש

 ו הלא לכ התאר ןיע ירשא .. .םיבהאנה לש םהיתובלב םג תורקי
 המ - קר אוה ,תאזה הילידיאה תא ריכעמו יתחמש תא טעמ תיבשמש המ

 .הלאכ *תשורח יתב, לש *הרשואמה הנידמה, איה הפיא ,רורב םיעדוי ונא ןיאש

 ,םוצעו בר םוכס םהב חנומש  ,ןיראיטס לש תשורחהתב יכנא עדוי ,ונצראב ,הפ

 םירשע וליפא םיחיורמ םניא םהו .ולש אקירבפב רבחמה חינמש הממ םינומ תרשע

 ,..האמל םיזוחא

 .הלאה תורשואמח תואקירבפה תא ונל תוארהל רבחמה לש ובוטמ היהי ילוא

 בוט ,הזה ןינעה ןמ םיקרפ ישאר קר םעפה עיצה רבחמה ירבד יפל יכ ןעיו

 .התוא דומלל יאדכו איה הרות ,וז הכלהב םלש קרפ ונהוא דמלמ היה וליא היה

 ןגרסח, לע ןנואתהל תושרה ונל שי םא  ,םיארוקה יביבח אנ וטפשי התעו
 לכס םיצבצבמ ה ל אכ םיטקאורפש העשב ,הת ע ,ארמנה  חומ-תדיריו "תונורשכה

 .. ,רבעו הנפ



 .א-

 .םישעמו תובשהמ

 ,השעמה-תשורח=תיב לעב יאדוב .תואקירבפב ליחתהלו תויוגחה ןמ לרחל התע םתצע

 תויהל דואמ הפי - רקיעהו  ,םיענו בוט ...לצלצמ םש אוה הז ,זיעלב טנקירבפ
 ,החפשמב .ברמ וליפא הזכ םש רקי ךודש יבנל יכ ,םכל דינהל יכנא ךירצ .טנקירבס
 . םיפלא  מ"פרת - םינמוזמו .םינמוזמה ,חוירה ,רכשה ףסכה ומכ ,םשה ירה אלו
 אוה הצוה ,ובל תא םש וניא ןטק הוירל ,טעומב קפתסמ וניא ונלש טסימונוקאה
 וזיא לש וליפאו ,תואמ וזיא לש חויר ,קקרה ינד .הכחב ןתיולה תא אקוד תולעהל
 לבא ,םיפלא וזיא רתויה לכל רכתשהל לוכי ינונחה  ,ויניעב אוה ןיאכ ,םיפלא
 ."בהו ירככ, שממ ,םיפלא תואמ .. .טנקירבפה

 .קפתסמ וניא יטעו הרצק ינושל יכ ,יכנא שינרמש העשב ינושלב רבדא המ ךא
 רבדב ויתועצה תא םייסמש ירחא .םבתככ םירבד ,שממ בהוה ונושלב רבדאש בטומ
 : תרחא דועו תאו, :רמוא אוה ,ראמ ראמב לודג םהמ חוירהש ,תופתושמה תויונחה
 סישענ פופ לכ ףוסו אינודנה ףסכ תא םהב עיקשהל םיקסע םישפחמ ,םיכרבא
 םיתחנ וניחא רשא ,םוקמ לכב םיאצמנ ,םידורמ םיינעלו 6 האונשה תוינונחה) םינונחל
 יכ ,םתוא םירמ ןיאו םהילנר תופכ תחת םיללונתמ בהז ירככ יכ ,םישינרמ םניאו םש
 ודנאתי םא ,התיבה םתוא איבמ ןיאו םממוח תחת םיחנומ בומה םתכו תורקי םינבא
 זא ,כ"ור ףלא םירשע ךסל ףרטציש ,כ*ור תואמ יתש םינכי דחא לכו שיא האמ
 ו 25%  ...ירכ רע ירפ אשונה "ןירַאמס, תורנ השעמל תשרח-תיב חותפל םהל לקנה
 כ"ור ףלא םיתאמ ךס לע קר +...ונושלב רבדמ ינא) "רחסמה תביבס, היהת םנ םאו
 הזכ תיב סינכי זא םג ,דופה כ"ור המכב תרכמנה ,וז הרותפל רעצמ ךס אוהש הנשל
 .,*\ הריש ורמאי םינויבאהו םיינעה םנ וז העשבו ו1הנשל כ*ור ףלא םישמח יקנ חויר
 שמט ,איה הבנשנו הטושפ המכו ,השעמה-תשורח יתב לש  *הילידיא,ה איה וזכ
 כ*ור תואמ יתש קר םיפתושה רצואל פינכי ףתוש לכ :םכשפנב ורעש .םיאלפ"יאלפ
 כ"ור ףלא ונייה ,לופכ ,ןבומכ ,הוירה - ,םיקלח ינש רעבו ,תואמ שמח חויר לבקיו
 יתשמ אינודנ םהמ רחא לכל שיש ,םיכרבא האמ וב וחינהש ,קסעה לכו ,םיפורצ
 םינויבאהו םיינעה יאדובו +: ףלא םישמח ףורצ חויר םינכי ,תואמ עברא דע תואמ
 .רפחת אל םהל םג אמתפסמ ,היוצמ אהת המורפהשכ יכ ,הריש רמאל םיאשר

 *אעראר ארפעכ, לטבת תישאר .איהה האצמהה תאצות תא ישפנב רעשמ ינאו
 רחפ לכ אלב ,ובריו ורפיו לארשיב תונוזה וברי ...סותלמ לש הרוראה ותטיש תא
 תוחפ אינודנ תעכ חקול ימו - "םתינודנ, תא ופינכי םיכרבאה יכ ,ערה ןיע אלכו
 דכל .החוטב םתסנרפו ןירָאיטסה תשורחתיב לש םיפתושה רצואל -- + תואמ יתשמ

 ,יל המודמכ רמא ,רוא ,רוא ,רתויב ונל ץוחנש המ ,לארשיב "רואה, הברי אלה הז
 םייחה ירעשב ,םייחה ינפל ,תומה ינפל רואה אוה בומ םאו ,ותומ ינפל התנ ןקזה

 ינפמ םהילע בוט םבלו ,הפותל םיכלוה הלותבהו רוחבה הנה , ,,ןכש לכ אל
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 אוה .הזה דובכה לכל הכז ידכב אל ירבעה ינונחה ,תמאבו ,הכאלמ לעבהמ לודנ
 הוהמה רוסיה ,לארשי תיב לש  ןמאנה סיסבה ,התע םנ דוע ילואו  ,םינפל היה
 דוע  .םימכח ירימלת ידיב קיזחחל ןושארה דימת היה ינונחה ,ונמע תא םייקמהו
 ידימלת ויה םהינתחו םהינב םגו םימכח ידימלת םמצעב םינונחה בור ויה רבעה רודב
 יכנא עדוי ...ןגבר םימיחרו ןנבר םיריקומ אטיל ירעב םינונחה ןיידע התע סנו ,םימכה
 המכו - םתוא יכנא עדוי  ונצרא יבחר לכב טעמכ  ,תירב  ינבמ אלש הברה םינונח
 לש וסופטמ ,בורה יפ/ לע אוה ,ץראה םעמ ינונחה  :ידוהיה ינונחה ןמ םה םינוש
 תוזחמ לש םימסרופמה םיסופטה ןמ ,ללכב ,'בונאבאק, תחפשממ - '/יטיט טיט,
 אוהש ,ירבעה ינונחה ןכ אל  ,םיפורגאה-ילעבמ סנ "ַאּונרוב, לש סופיט ,יקסבורטסוא
 שפנו בוט םעט לעב | ,קנופמו גונעו ךר ,"ישמ ךרבא, - אטילב  דוחיב - בורה לע
 המ תורמל ,תפזבו ןרטעו טפנב ךלכולמ אוהש המ תורמל ,וב וננובתה ,וטיבה ,הפי
 תרוצב שבלתמ אוהש המ תורמל . . .המאבו םינזאמב ,ןירטילב םויה לכ קוסע אוהש
 רדחב דמל ותודליב ,ץראה"םע אלו סנ אל אוה ,היתומיענ"יא לכ םע "תוינונח,ה
 אצמת ירבע ןותע סנ  ,ירבע רפס םנ .ןירוא-רב אוה ירהו הבישיל סנכנ ךכירחאו
 ינא ןיא .וז הלמ לש יתמאה ןבומב יטננילטניא בור יפ לע אוה ,רוציקב .. ,ותונחב
 ,בשומה"סוחתב םרפסמ תא טיעמהל דשפא היה ילמלאו ,ונינונחל דובכה ריש רש
 ךירצ תמאה תא לבא .דואמ חמש יתייה ,הבוט רתוי הסנרפ םהל איצמהל רמולכ
 קר וז .הוקת חונת זא ,ונמעל הוקת שי םא ,ונינונח תכב שייבתהל ונל ןיאש ,רינהל
 ,תוינויצה םייקתת םאו ; 'תינשה הנלפמה, הל םיארוקש ,הגלפמה התוא לש הקיחב
 תא - ונתרבחב רשא "ילעה שאר, תא ונחנא םיעדוי ...םייקתת וז הרבחב קר
 רעו ונילא ואב ןיאמ ונא םיעדויו ,םילודנה םינלבקה תאו *קילראיח, ילעב םידמולמה
 ןנאו ,ונחנא םיעדוי ןכ םנ = ונתרבח לש *היתויתחת, תאו ,.,ונלצא ורהאי יתמ
 תונותחת רתויה תורדשההינב םיטונ המ יפלכו ונתא ךלי ימו דומעי ימ ,םירעשמ
 םימיל םג ונל דומעתש איהו םינפל ונל הדמעש איה קר ,תינוניבה תכה קר - .ונלש
 לדתשמ ,םיררחה ןמ אקודו ,םירפופה דחא הנהו ,יתוארב יתממותשנ המו .םיאבה
 תניא תוינויצהש ,רבדב םשא ימ ,הלאשה לעו ,לארשיב םינונחה רובכ תא ליפשהל
 ירכועב םה םה םינונחה יכ | ,םינוחה לש םראוצב יולת רלוקהש בישי ,תחרופ
 ,ךכ םה םינונחה  ,םינויצה םיפולאה תושרד עומשל םיאב םניא םה .. .תוינויצה
 סינונחה תא ושרג ,תוינויצה םייקתתש םתא םיצור ,רוציקב .. .ךכו ךכ םה םינונחה
 .,..'דרח רמ, לש הנקסמה איה וז . . .הרבחה ןמ

 גנא הנכפתשת  .ץראל וכילשה "ידמחמ, תא .המר ארניאמ  ,יביבח ,יתלפנ
 .. ."םירמאמה, לכ וארכ - שדוק

 - תוינונחו םינונחב םישייכתמ ונלש םיטסימונוקאה םנש ,ךכ ידיל דבדה עיגהו
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 הייר ווא

 םישעמה תוכשהחהמ

 ידוהי לש *תורישע,ל הלונסה תא ונל תוריכזמ ולא םהיתועצהו םהיתוצע

 "ץירפ,ח לא ךלי רשעתהל הצורה, +ויריפח להקל "יבר,ה .רמא לודג .ללכ ,בוטה
 הרשע םֶתוא רוכמיו בושיו רוכה םילבור השמחב .םוטח רוכ .סופלא תרשע הנקיז
 יתובאמ יריב הלבק ,ויניע תא םצעיו יברח רמא ,תאזכ השעי פא היהו ,רוכח םילבו"
 ,תונובשהב יקסע יא יכ ,השעתי המכב ערוי יניא .השעתי יאדובש ,ותוכא תובאמו

 החמשה יהתו ."הסוגמו הקודּב איהה הלונפח יִכ ;יארוב יכנא עדוי - רשעתי יכ לבא

 לאשל זעוגש ,רחא חקפ סש היה .החמשו הלהצ יכרה תריבו םירופחה לחקב /הלודנ
 םלשל ידכב ןושארה םוכסה תא םיחקול הפוא לבא ,ירומו יפר, :"יבר,ה תא
 בישה - ,"ןניקפע אל ינטפושבו ץראה םע ןשקמ םתס, - * םיטחה דעב "ץירפ,הל
 ,עדוי וניאש ,'ינטפוש,ב ,יברה קדצ יאחובו .ורדחל בשיו ןפיו הרתסנ המחב "יב ,ה
 הזכ ינטפושל ,ןניקסע אל - םיטחה דעב "ץירפ,הל םלשל ירכ *פפכ סינישמ, דציפ
 תא םינישמ דציכ ,תעדל םיכירצ רשעתהל ידכב .םלועבש תועצהה לכ ּוליעוי אל
 "ץירפ,ה לצא םיטחה תא םיגוק ךכ רחא .. ,הכישמב וא "רטשב, םא ,ןושארה םוכפה
 ראשה - םירישעה .םיִרְמּוא - םינושארה *ףלא האמ,ה תא קר גישהל השק .םירשעתמו
 - ?םינושארה ףלא האמה תא םינישמ דַציכ ,םנמא איה הלאשח .וילאמ אוכי

 ,הז תא דוחיבו ונלש םיטסימונוקאה לכ תא לאוש ינא תאזה הלאשה תאו
 הגשב דוָע .וז הגש 3 ןוילנ -- ב - הבוש הסנרפ ירעשל חתפמה תא אעמש
 דסיל ךירצ : רשעתהל ךיא הבוט הצע אצמ ,ורמאמ תישארב ראפתמ אוה ,ההבעש
 שדוחל םילבור הר ש ע - אתרטוז אַתְלַמ - חיורת רשא ,תפתושמ תונח
 ינע .ינונח חיני םא ,ונל רפסי ,היהו . . .קפעב םיחנומש ,לב ור םי שמ ה לכ לע
 ...!ףורצ לבור הרשע- שדּוחְל לבור הרשע חיורי זא םנ ,כ"ור םישמח קר ולופא קפעב
 -םלועבש םיקפעה לכְב םישפחמה ושפחיו םיקדובה--,הזה טסימוגוקאה ףופומ-וקדגיו
 תמאהו *\ לא םישמח ךסמ שדוחל כ*וח הרשע וירפב איביש ,הזכ קפע ואצמי םאה
 שדוחל םיִלכוה הרשע חויב איביש ,יםלועבש םיקפע,ה לכב קסע ךל ןיא ,אוה ןכ
 ,תורישעל הלונסה לעב יִבְר,ה ותואכ ,'ןוכשח-לעב, ינוא וכנא םג ...לבור םישמח ךסמ
 - הנשל כ'ור םירשעו האָמ והז שדוחל כ'ור הרשע יכ ,יתאצמו יתבשח תאז לכגו
 םיחיורמ *הכונח-לש"תורנ,בו *תונעשוה,ב םירחופ יכ ,יכגא עדוי :רתוי אלו תוחמ אל
 ריצמש יפכ ,םופלא תורשע לש תויוגח ,םילודנ םיקסע יכ לכא ,תחאו תחא
 וניטסימוגוקא לש םהיתוחמב קר הזכ רב - הלאכ םימוצע .םימוכס וחיורי ,טקימונוקאה
 ושפנש ,אלפתמ ינאו  ,הזה רבחמהל הבהרו הלודנ שפג הארנכ .לכלכתהל לוכי

 לפשב אוה ,'סש, ול ןיא ,ינונחה ,קסע וז ןוא תונח תמאבו ,תויונחב הצק אל ןיידע
 הוה ןינעה יכ  יביבח ,ךל רינא תמאה ,בושח וניא 'תוינויצ, יבנל וליפאו ,הנרדמה
 רתוי סחויס ,לארשיב לורג סהוימ אוה יגונההש ,יתבשח התע דע .ילעא אוה שרח

 יי
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 תאז תמועלו .וניבה אלו ועדי אל חיורהל יכ ספא ,רשוע ושעו הברה וחיורה התע
 חיורה סויו םוי לכב :ידימת היה הזה "חויר,הו .םפונ לצא ,םמצע לצא חיורהל וניבה
 ירה  ,ויבאמ שריש *הטופק,ה ,דחא דגב קר שבל וימי לכ םא  ,ומצע לצא ידוהיה
 תפ לכא ןיי תותשלו רשכ לוכאל תחת םא ;םידנבה"תואצוה העשו העש לכ חיורה
 ,רימת חיורה הככו ,,ותדועסב חיורה ירה ,םיטושפ םימ התשו ןיסירנ לש הפקמ םע רביק
 יכ | ,ארוקה יביבח ,ךיניעב לק הזה חוירה היהי לאו ,העש לכבו תע לכבו םוי לכב
 וצמק אל תאז תמועלו .םימעפל לארשי ינב ורשעתנ ,הלאפמ קרו ,הלאכ םיחורמ
 ,רי טשופ לכל תתלו רוזחלו תתל תוחותפ ויה םהירי  ,רובצה יכרצ לע תואצוהב
 ,ירבעה רובצה יכרצ רתי לכלו םיובש ןוידפל ,םישורפלו םיקידצל ,תובישיל  ,םינברל
 לע  תונרופה רשאמ תידימת רתוי ,ןבומכ ,התיה ונמצע יכרצ לע תונצמקה יכ ןעיו
 המ .םהירחא םהינבל וריתוה דועו תונבו םינב ואישהו והילצהו ולדנ ירה ,ללכה יכרצ
 ...רוסאב וא רתהב ונחנא םירכתשמו ,םילוכי ונא םנמא רכתשהל | ,ונחנא ןכ ןיאש
 ןיא תאז תמועלו  ,ונחנא "םינמא, ןכ םג םירחא יכרצב ץמקל .הברה ונא םירכתשמ
 ןכבו ,םילוכי ונא ןיא שעומב קפתסהלו ,ונמצע לצא חיורהל ללכו ללכ םילגופמ ונא
 ,אימונוקאה תרות תא רומל ונא סיצור תמאב םא ,ךכיפלו .,ונרספהב ונרכש ונל אצי
 לנותהל םיכירצ ונא המכח תישאר :רמולכ ,וניתובא יכרדב תכללו בושל ונילע
 תלעות המ - איהה הלודנה הרותה תא דמלנ אלש ןמז לכ יכ ,ונמצע לצא היורהלו
 ורוקמ תא ,שוכרה עבט תא עדא םא | ,ינעישוי המ  יכ - + הלכלכה תמכח לכב שי
 קיזחהל לכוא אל םא ,תכלוה איה ןאלו האב ןיאמ ,העבטו עבטמה תוהמ תא ,ואצומו
 -ליפהו  םירקוחה ופסלפתי ,יתרמא ןכ לע איה תחא + םידימ טמתשת אלש ירכ הב
 -ןוכסחה ,הדובעה ירישכמו הטנרה ,הדובעהו .שוכרה רבד לע ופסלפתיש המכ םיפוס

 ,"ךופח,ל לוכיש ימ .ןוצרו תוהש ךל שי םא- רומנ ליז ,אוה אשוריפ ךדיאו ,רקעה והז

 .שוכרה היהי ולו עבטמה היהת ול
 .םלועב הלכלכה תמכח ןיאש ,רמאל רקיעב הלילח רפוכ ינא ןיא תאז לכבו

 יכ ,אלא .אוה ךכ יאדוב םירפסב בותכ ךכ םא :תרמוא התיה יתרורש ומכ ,יארוב
 -טושפ  ,הימונוקָאה ימכח לש ךסכופמה םנוננס תא ןיכמ יניאש ,הרותמו יכנא הדומ
 ןימאהל ינא חרכומו תאז לבוס וניא יחמ לבא ,נורה אנ ינגרה ,םהלש ןונר'זה תא
 יחמש אלא  ,םירפוס - םירפוסהו המכח - המכהה תמאב יכ ,הזב םשא יכנאש
 ,איהה הרותה קמוע .תא גישמ וניאו שטשוטמ

 תינויעה םתחות תא ול ריבפהל ירכ להקה לא םירפוסה םיאבש העשב לבא
 הלאכ "םיעיצמ,ו ..,יובאו יוא - זא ,לעופה לא חכה ןמ האיצוהל לרתשיש ,וררועלו
 חותפל ,ננטע תא רשאל ְךַא ,תונושה םהיתועצהב םיאבו תעל תעמ ונברקב םיחמוצ
 .הימונוקאה תרות יקוח יפ לע ,ןבומכ ,לכהו ,יהבוט הסנרפ ירעש, ול



 .םיטעמו הובטשתמ

 םיצמקמ  ...תומרה תטעמה לש חרותה תא קר ונלכק הלכלכה תרות לכמ .תונורחאה
 יתצפח ;דינהל יתצפח תאז אל ,ינודא ,ההילס | ...םהיתומאב םיברמו םינבב ונחנא

 וניתובאל ול | תונבו םינב רסירת .םהיתומא לע תו אצו ה ב ונחנא םיברמ יכ ,דינהל

 ובורב םעה ,לאל הלהת .התע דחא דליל םא םהינבל הלעת רשאמ רתוי הברה לוזב

 לבא .- םנהנמכ גהנתמו ,ויתובא יכרדב ךלוהו ,הלאכ םינינעב םירפסב ךלמנ וניא
 הזה ןינעב קר ילואו ,הלאכ םינינעב אקוד ןה ,ונלש היצננילטניאהריצחו היצננילטניאה
 ,יל המודמכ ,היהי אבה רודה ...וירפסב תוכלמנו *סותלמ, תרותב דאמ תוקודא ,דבלב

 ..,םיינע ינב לש רוד

 ולימאו ,ונייה לש תודוסיה דופי תעכ איה הימונוקאה תרות ,יביבח = ןכ יכ הנה

 תוקוח יפל ,רפסמב ,לקשמב ,הדמב םישוע ונחנא לכה תא .ונלש החפשמה ייח לש
 .זוזנ אל םהמו ,םייסנ םכרמבו ליחתנ סותלמב איהה הרותה

 יפל שיש ומכ ,ינא יתעדל .הימונוקאב תדחוימ הטיש יל שי ימצעל ינאשכו
 רסומ ,רסומ ינימ ינש (תעכ בותכל רשפא יא אלה הז םש תרכזה אלב) השטינ ירבד

 -וקאו םירישע לש הימונוקא ,הימונוקא ינימ ינש םנ שי ךכ ,םיינע רסומו םירישע

 פוחל ילבל ,ומצע יכרצ לע רזפל תדמלמ םירישע לש הימונוקאה .םיינע לש הימונ
 יאש הטב וליפאו ,רשפאש המב ץמקלו  ,ומצע תאנהל ענונש המב ללכ ףסכ לע
 םיאדכ םניא םילודג םימוכס וליפאו ,יפסכמ יל רקי ילש יפונ ,םירחא יכרצב ,רשפא
 םיטושפ םישנא םה אלה - םירחאו ;תטעומ תימצע האנה ליבשב םהילע סוחאש

 םיאיצומו םיבומ םיחאל החמשו התשמ םישוע ךכיפל .תורתומ אלב סג תויחל ולכויו

 פיפלקב םיקחשמ ;םיינעה םיתרשמה לש םרכשב םיצמקמו - הז לע םילודג םימוכס
 תתרשמהל הטורפ וליפא םיחינמ ןיאו ,םיפלא ט"פרת םידיספמ וא םיחיורמו הלילה לכ

 ,הבוהא םתסל וא שנלפל היערל הרקי הלמש םירפות : ןכסמה תרשמהל וא הינעה
 ,דיחי ןב דעב םירקי 'םינפא, םינוק ;םירותפכה ןובשח הינעה תרפותה םע םיבשחמו

 העש יצח דעב ורכש תא ירבעה הרומל םיכנמו ,ובל ייואמ לכ תא ונממ םיענומ םניא ללכבו

 רזחמה ינעה תאמ םישרורו םיפלאו תואמ תיכה-יכרצ לע םיאיצומ ללכבו | .ריפההש

 שע חקמה לע םירמועו הנושארה הקלחמכ םיעסונ ...הטורפה יצח ףדוע םיחתפה לע
 ררהנ בוחרב החוורמ הריד םירכזש ,הרתי הטורפ ליבשב בכרה םעו לבס אשונה

 ...םירישעה לש תמסרופמה *הימונוקא,ה יהוז .ותורסרס ימד תא רוסרסה ןמ םיענומו

 יכרצב קר  ,ומצע יכרצב ץומקה : תיתמאה הימונוקאה יהוז - םיינעה לש הימנוקאהו

 - ,ומצע לצא חיורהל רמולכ ,"היבו  הינמ, חיורהל תולדחשהה שארל לכלו ,ומצע

 .וניתובא-תובאדתובא לש הנשיה הימונוקאה וז

 תא וניבה אלש טעמכ םה .חיורהל ועדי אל םיבוטה וניתובאו ,דחכנ המל יכ

 יכ ,חוירה רוס תא זא ועדי אלו ,היוצמ התיה הסנרפה ,הבוט התיה םתע ,חוירה דוס
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 אלש שיא רמולכ ,"ינע רוחב, ,"דמלמ, זראותה אוה התע ונימיב לודנ רתויה לוזלזה

 - "שעמה לכש,ה | ..."הסונמ, ראותה איה הלודנ רתויה הלהתהו ; השעמה םלועמ

 לכשה ילעב וליפאו , הדובכל םיקקותשמ לכהו  ,ונימיב לודנ .רתויה רובכה והז

 סימכחו םירפוס ונב שי .,ישעמה םלכשב אקוד ראפתהלו רדהתהל םיצור קומע רתויה

 ינבב איה השלוח ןיעמ ...םתמכח ברב רשאמ םהישעמ טעמב רתוי םיאנתמ םהש

 נב וז השלוח היוצמ רוחיבו  .םתמלוה הניאש הרטעב אקוד דימת .ררהתהל םדאה

 אלש וא ןינעכ- םילבתמו םתרותב ראפתהל םיואתמ ונבש השעמה ילעב .םידוהיה
 ילעב רותב ןייטצהל םילדתשמ הרותה ילעבו ; אתיירוא ימנתפב םהירבד תא -- ןינעכ
 השליח קר ,יתרמאש ומכ ,לבא ..,ךוחנ ידיל םימעפל םיאיבמ הלא ןכ הלאכו ,השעמ
 בשוה וניאש ,שיא ךל ןיאש ינפמו וב ןיאש המב ראפתהל הצור אוהש ,שיאב איה

 ,ותמואל עישומ תויהל לוכיה יד,יחי ה אוהש ,המדמ וניאו "חמ-לעבל, ומצע תא

 ,הלילה ,ריתסמ וניא הזכ ץעוי לכש ינפמו ,ויתואצמהב ומע תא רישאהל ךיא ץעויז

 םיטקאורפ ןומה ,ונל שי ןכ לע ,ועדי ןעמל להקב המסרפל לדתשמו ובוחב ותצע תא
 ,.,חמה-תודדחתהו הרתיה תופירחה ייפ םה הלא לכ ,הלאכ םימכוחמ

 רתוי םה םיבורמ דוע ,םייחה תועוצקמ לכב ונבש ןורשכה ילעב םה םיבר םאו
 ,רפסמה לע םייחה לכ תא תדמעמש | ,תינרדומה .המכחה וז | ,הלכלכה תרותב הזמ

 איהו ,תרתופ איה לכה ,הניכמ איה לכה ,תעדוי איה לכה ,הל רורב לכה ריינה לעשו
 ... לכות לכה םג יכ ,המדמ

 .םידוהיה ונומכ הב קסעתיש ימ ךל ןיאו ,"לארשי תמכה, איהש טעמכ וז המכח
 ,לארשי סעכ ,הלכלכהו הסנרפה תרות 'הרותל קקזנש ,םע ךל ןיא .ומצעמ ןבומ רבדה
 . חרכהה ינפמ אלא ,הלילח ,תחנ בורמ אל ,ידוהיהכ ןוכסחה תרותב קסוע ךל ןיאו
 .סכרמ דר א קיר ומכ ,איהה הרותה ימכח ילודנ םא ,וניניעב ,אופיא ,אלפי אלו
 לש וינב ינבמ היה תימס םדַא םנש ,איח הקזח הרבפו ,בקעי ערזמ ויה ,דועו לֶאְסַאל
 ,םיטבשה תרשעמ םינפ לכ לע היה ,ןימינבו הדוהי טבשמ ואצומ היה אל םאו ,םהרבא
 יכ ,ןימאהל השקש | יפדלע"ףאו ,הלא לש םהיאצאצ םהש ,וראפתי אלה םילגנאה יכ
 היה תיממ םדאש ,יכנא ןימאמ תאז לכב ...םידוהיה ערזמ היהי ילננאהכ "רדוסמ, םע
 ! ןוכסחה תרותב קוסעל ותוא חירכה הז ימו הז המ ,ןכ אל םא ,יכ ,םידוהיה עזנמ
 אצויה ,םותלמ תלוז ,לארשי רוקממ ויה איהה הרותה ימכח ילודנ לכ טעמכ ,רוציקב
 םלועב הבוטה הטעמתנש ינפמ 'תומדה תטעמה, | ךרוצ רבדב ותטש יכ ,ללכה ןמ
 אל ינומדקה ידוהיה ,תירבע החפשמ | ברקב דלוהל הלכי אל ,הילכוא וברתהו
 טועמב הבוטה הברת םא ..,הלאכ | םינינעב ןוכסח לכו ןובשח לכ תעדל הצר
 שינב רילוהו השא אשנ ינומדקה ידוהיה -- הילכוא תוברב הבוטה טעמת וא הילכוא
 םינשב קר ונלצא הלבקתנ סותלמ לש ותרות ,הברה תונובשח שקב אלו  ,תונבו
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 ...הינולוכיספהל הצק ןיאו לובג ןיא זא - םהייהל ןיק ומישיש ,ודיחפהו ומייא אוה וא
 רבד םופתלו נישהל םילוכי םניא וישכע לש םיפירחה תוחמהש ינפמ אב .הז לכו
 .'רבד לש וקמוע, דע תדרלו חכותהל ,לפלמל םיחרכומ םהו ,וטושפכ

 דשוב םהב ןיאש םייח ,יםייח לש םייח, אקורו ,םייח ץפחש ,ינונחב השעמ בוש
 משפו הפקהב הרוחס הברה חקלו ךלהו ...אטח תארי םהב ןואש - רקיעהו ,המילכ+
 ןשי השעמ והז םג .ווהיו ויה רבכש  ,םייחה יקוחמ םה הלא לכ .,וישונל לגרה תא
 - ותוריקח המכו םילופלפ המכ תאז לכבו .לכל תנבומו הטושפ הינולוכיפפה .ןשונ

 -ףהשע המ .לארשיב בר אקוד אלא ,דמלמ תויהל הצר אלש ,ךרבאב חשעמו
 ינש הב שי רבכש ,ריעל אבו ,לבקש ימ תאמ הכימס לבקו ,ךלהש םוקמל ךלה
 דהא דצ תאמ הנמתנו ,ויהאב שיא להקה תא ךסכסו ,םנישהו םידדצ שקבו ,םינבר
 אבש דע | ...האנקו האנשו ,יהל תוכמו ,תוירוטלדו תובירמ ןכ-ירחאו -- ,ישילש ברל
 םע םיבירמ וליחתהו 'םימדוקה השלשה הלא סהיניב ומילשהו ,ריעל יעיבר *ךמסומ,
 יעכ, איהש יפ-לעדףא ,איהה "עטכישענ,ה -- .שדחמ הליחתה הירוטסיההו ,יעיברה
 םג תנבומ תאז לכבו ,לארשיב םינפלמ תאזכ חתיה אל ןיע תיארמלש ינפמ ,"השרח
 תוברה תוירוטלדה ירחא ןידה רקוח, לש ולא דבלמ - תוריקהה לכו ,התוטשפב איה
 לא ענונ רבדהשכ - הלאכו הלאכ םישעמ .רתומל ןה - םירדצה ינשמ וילא ועינהש
 לכב םישענ - הכרעב הנטק רתויה הרשמה דע "תונברה, ןמ ,תירובצ הרשמ וזיא
 .םירקוחו םיבתוכ םאו ,םתודוא לע בותכל המ ןיאו ,םהילע אלפתהל המ ןיאו ,םוי
 לייעל, אקוד םילדתשמ םהו ,רתויב ודדחתה ונלש תוחמה יכ ,אוה תוא ,םירקבמו
 ןאברדא .ונטקתנ אל תוחמה לבא  ,ודיגתש המ וריגה ,אל *...אטחמד אפוקב אלימ
 םינפל רשא תחת .ןיכרע יונש ןיממ שי הזב םנש אלא | ,רתויב ודדחתנו ולדנתנ םח'

 ילופלפלו ארמנ ףדל ,השודקבש םירבדל  ,תוינחורהל קר וחמו ובל תא ידוהיה םש
 םייחה ינינעל  ,םיימשנ םינינעל קר 4 ,ולכשו וחמו ובל תא םישי התע הנה ,אתיירוא
 אוהו ,םייחב תלעות ,ותערל ןהב שיש ,תואצמהב וחמ תא דדהמ אוהו ,םיטושפה

 .בוטב תעה תא םילבמ ךיאו הטורפ םיהיורמ ךיא קר בשוח

 רועש ימ *יולע, ארקנ לארשיב םינפל  ,"וייולע,ו רוד רוד | ,וינינעו רוד רוד

 וירוענ ימיב דועש ימ - "יולע, ארקנ וישכעו ,אתיירוא ילופלפב ןייטצה וירוענ ימיב
 ויה אל םלועמ .םהמע ירבעה לכשהו ונתשנ םינמזה  ...םייחה לא לגתסהל קיפסה
 יתלב וא הנוכנ הרעשה ךךל ןיאו .הלא ונימיב ומכ םיבורמ "םיטקאורפ, יאיצממ ונב
 רסיתנשכ .וריבחמ עורנ דחא לכ .םיטקאורפו תועצה ןומה ונמלועל איבת אלש ,הנוכנ
 .ךכ יריל רברה עיגה - ,םיטקאורפ ןומה הילע תולתל רשפאש ,רתיה ,ימואלה קנבה

 -סא תורצואה רשו ,וניאיצממ ועיצהש תועצתה ןומה ינפמ ולהבתנ םלועה תומואש

 .ישעטה ולכשב אקורד ,ישעמה ולכש,ב רדהתמ רחאו דחא לכ ...תוינמח תסיגפ תו



 .יקפנוול ;ל .₪

 'טלו,ה .םימלקב "ערח ןיע, ינפמ םיאריש ,םייעבט  םימכח ,םילודנ םידמולמ ותיאר
 -אוח סג ןומאח ירפוכח, הז יריכמו ... םיקחצמל אוה ער *לובמיס, רימת - רוחשה
 לכ תעשכו ,תילצמ רפסט לעב תולרונ רטש גישה למע בורב .םיחילצמ םירפסמכ
 :חטורפל חטורפ םיפלא תואמ יתש ,לודנה לרונב תוכזל ןימאהו הכח הלרגהו הלרגה
 למצע תא םחנמ היח | ,וילע  ןינלנלמ ויה תוירבהו | הכוז היה אל .ןבומכ ,רשאכו
 וישכע םא ,לרונב הכזא אלה ףוס ףוס +יל תפכא יאמ ,רבד לש ורקיעב, +רמואו
 ... "דובאל ךלוהש ,הזכ לודנ םוכסמ *תיבר,ה לע לבחש אלא--,הנש יצח דועב וא
 אלח וניריבנ לש ונוממ ,איח תחא אלה רבד לש ורקיעב .יכנא םג רמוא .הככו
 םמצעב םה ורהמ אל ול ..,תיכוה לע לבחש אלא ,םיוגה ידיב לופי ףוס ףוס
 תירבע החפשמ וזיא .דוע הנממ תסגרפתמ ילוא חתיה ,םירז ידיל םתשורי תא רופמל
 ואביש דע תוכחל םמצעב םילעבה וצר אלש  ,וישכע ןכ אל | .םינש וזיא ךשמב
 וישכע-- ,ושעל םתלחנ תא וריבעחו םחישרוי תא המה ומידקחו תאזכ תושעל .םהישרש
 .תימלוע .הנממ ידוהי דוע .הנהי אל

 יתוז - ןכשמל וא לנעל םא ; ןתיש ימל ןתי ידוהיה לבא ,הככ םאו הכ םא
 , שוחב | ונחנא םיאורו  ,הבחר דיו הפי ןיעב :ןתנש ומכ ןתי לבא ,תרהא הלאש
 ... םיננוקמה וננוקי אושל ךאו ,םירדסה ונתשנש אלא ,וטעמתנ אל .תובבלהש

 ףבדב הנה ,ירבעה בלה לש ו בו ט ב קפס וליטתו דוע ושקעתת םא וליפאו
 ולדנתנ ,הברדא ,אלא ,וטעמתנ קר אלש ,קפס לכ לעמ הלענ ידוהיה לש ויתונורשפ
 חתנל םילוכי ויהש ,הלאכ םיפירח תוחמ ונל ויה אל םלועמ .הבורמ הדמב וחתפתנו
 ןיקדח ןמ ןיקד ןימינל | ,םינטק ,םינטק םיחתנל ןויער לכו הרבס לכ ןינעו ןינע לכמ
 ,וטל ןיא ירמגל םיטושפ תונויערש ,ךכ ידיל רברה עינהו ,אד ליבס אחומ לכ ואלש
 וליפא ,םימעפלו - השעמ לכ ,הריקח -- ןויער לכ | ,היפוסוליפ - חבשחמ לכ ,וישכע
 ןיאו םונמ ןיאו ,ייח תא תררממ שממ איה -- הינולוכיספה דוחיב ,היגולוכיספ -הגונמ
 -תתשנ אלו לכאנ אל :דעצ רועצנ אל היגולוכיספ לש הריקח אלב .,הנממ טלפמ
 ; השא בהאש טושפ שיא םתס וא ,הלותב בהאש ,לשמל ,רוחב ,הינולוכיסמ אלב
 הלותב וא רוחב בהא רוחבש ,עריא וליא ,תוטשפה תילכתב טושפ ןינעה ,ךל המודמכ
 - הלותב בחאש רוחב לבא | .וב ןייעל המ חיהו סנל רבדה היה זא  ,הלותב הבהא
 .םוי לכב ויהיו ויה הלאכ םישעמ - + הזב שי שודח המו

 םירקנמו םירקכמו םישפחמו םירקבמהו םירקוחה םיאב הנה תאז לכבו
 אלו רוחבה אל התוא ומלח אלש | ,הנקסמ ידיל םיאבו ,הרעשב םיררה םילותו
 םירקמ אלב ,כוט לזמו הבוט העשב םתבהא הרמגנ םא ,רברה בוט דועו .,.הלותבה
 הלותבב ויניע ןתנ רוחבה יכ  ,חליבחה הדרפתנש םיתניב עריאש ןויכמ לבא ,םינוש
 אוהו ,הבהאמל ףרוע התנפ הלותבה וא ;הרישע רתוי וא תמרוקה ןמ האנ ,תרחא
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 ,ונתונפנס לכמו ונלמע לכמ וגל התלע המו .הלילח רזוחו ... םיללוהתמ לש םהיאצאצ

 לומתא מיאר םא ,יכ .רבעשל לע םיטרחתמ ןיאש ,םירמוא + םירז ולכא ונלמע תא םא
 הרושמב םימ ונל ויה וא םיקתממ וניתשו םינדעמ ונלכא םא ,הער ונעדי וא הבוטב

 םימחנמה םיבער לש ,םיינע לש היפוסולפ יהוז . איה תחא םויה אלה -רביק תפ םע

 + טעמ יתבער לומתא םא ,יל תפכיא המו, : רמואכ ,לבה לש םימוחנתב םמצע תא

 ימ ,דיתעה  ,רחמהו  ,ארמימכ ענר קר אוה אלה - הוהה ,רבע רבכ אלה "לומתא,ה

 ' הביקה תא רוטפל רשפא ,"חמש ןצבק, תויהל רשפא וזכ היפוסליפב ..,' ונעדי

 * תולדהו ,םייח - םייחה ,תמאב | ,יכ ... תונוהל קר לבא ,ומצע תא תונוהל רשפא

 ויח םהב רשא ,קהרהו ץחלה תא רוכזא ידמ דימתו .םייח ןניא תונפנסה ,תוקחדה

 ,יכנא טרחתמו .יוד יבל ילע | ,םהיררוצ דעב  ,"חורה, ליבשב וצמקו וניתובא

 בטומו לארשי ינבל ףסכ ןיא הככ םאו הכ םא .השעמה לכ לע | ,םירמואש ומכ
 תאז יהתו .יעבדכ ,םדא ינבכ ויח ,החורהב טעמ ויח ,תוחפה לכל | ,וליא ,היה

 ידיל ועינה אלש תורטש ,תובוה .םירזל ונתלחנ רובעת לקנב אל התעמ יכ ,יתמחנ

 לא ונדמל ונחנא םג יכ .יתבר ףלאב אל - ףסכ לבא ,ונתאמ השורי ולבקי ,אנייבונ
 המ בהאנ ונחנא םג ,םהמ תוחפ ,אל םייחה דוס תא וישכע םיניבמ ונאו םיונה ךרד

 םינצמקה-םינפנפה תעכ ומת ופס .. דועו  תוללוהו םינונעת - םה ואנשי אלש

 המכ ,הברדא | ,וישכע | ,רחמ םויל טעמ וריאשה והיורהש המכ רשא = ,םינומדקה

 אהת דימת ,םיאלמו םיקומע הסנרפה יניעמ ויהיש המכו רתוי דוע  ואיצוי וחיוריש
 השורי וריאשי דועש ,הלא םה םיטעמ ןכ לע .הסנכהה לע םיתעבש הריתי האצוהה
 ונתלחנ רובעת אל וישכעש ,חוטב ינא ,יתרמאש ומכ ,הז םעטמו .סהירחא םהינבל

 דחא לכ | ,םכיתוביבס וננוכתהו וטיבה ,היה ךכ התע דע יכ יל רצ לבא | ,םירזל

 םוי לכבו ,הדמה לע יתורפה אלש ,וארתו ,םילודגה םיכרכב דוחיבו ,וריעבו ומוקמב

 לצא לודנ למעב חיורהש ,בקעי לש ושוכר .םנחמל רבוע לארשי לש ונוממ סויו

 רבוע הזה שוכרה ,םייחו החונמ עריש ילבמ ,הלילב חרקו ברוח והלכא םויב ,"ןבל,

 וא םדוק טעמ םא ,הינימ אקפנ ןיא אנידלו ,השורי וא אינודנ ,הנתמ רותב וישעל

 ונאשכ ,הברה רעטצהל ונל ןיאו ,היהי - תויהל חרכומש המ .רבוע אוה רחואמ שעמ
 יתבל וא ץראה םעמ 'תוחפש,ל םפסכ תא םישירומ וגבש "םירישעה,ש | ,םיאור

 ונחנא םיחרכומו ,תולגה תרזנ ,איה הרזג , םתורפס תבחרהל וא םהלש תויסנכ

 ומכש<אלא , םהירחא םהינב תאז ושעי ,םמצעב ונירישע אל םא ,יכ .המע םילשהל

 אל םלועמו תוכזל הוק וימי לכש ,תולרוג רטש לעב - ,יריכממ דחא רמוא היהש

 רפוכ היה אוה . לודג *לנינירוא, היה הז יריכמ - ו 'דיספנש תיברה לע לבח, : הכז

 . בורל שי הלאכ םינימאמ"םירפוכ .םיחלצומ םירפסמב - ןימאהו ,רקיעב רפכ-,לכב
 .ההלצהל םרדח ןתפמ לא תוימסמב תוקזוחמ לזרב"תוסרפש ,םירוטקוד יכגא ערזי
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 רבכ םיאלמ םהש ינפמ - םידוהיה םוקמ םברקב םימעפל דקפי םא ,אופיא ,אלפי אל
 .., םהיתודג לכ לע

 טמעב ואצמנ אל | ונלש הכוראה | הירוטסיהה תפוקת לכבש ,יל המורמכ
 , ונימי ירבד לכב אנ ושקב . התע ונתפוקתב ומכ ,םה םתבוטל - םילודג םיבדנתמ
 ותוא ומכ ,םהירפס סיפרהל לודנ םוכס בדנש ידוהי שיא ,הנה דעו םירצממ שממ

 ינלופה רפופה לש םיירוטסיהה םינמורה תספרהל לודג םוכס בדנש ,ירבעה בידנה

 חמכ לש הלודנ השורי וירחא ריאשהש ,רחא בידנ ואצמת םא דוע ושקב ; ץיביקנס

 ויאשהש אשרוומ בידנה ותוא ומכ ,םהלשמ הטושפ החפשל םיפלא תורשע המכו

 שרקל ידכב ,לארשי ליבשב קר | אוה הלא לכו ..,וזכ החפשל ונוה לכ תא טעמכ
 טאו הכוט יופכ םע ,םולשו םח ,ונא ןיאש ,םימעה יניעל תוארהל ידכב ,םימש םש

 ולפי תוירבע תושורי המכו המכ ערוי ימו ...םהיתוחפשו -- םתורפס ךרע תא םיריכמ

 לע ףא .םירז ידיב לופיש ,לארשי לש ונוממ לע לבח .םהלשמ תוחפשה ידיב דוע
 לש ונוממ לופי אלה ףוס ףוס יכ  ,הברה הז לע רעטצהל ןיא ינשה דצמש יפ
 .רחא ןפואב וא הז ןפואב םא .רחואמ טעמ וא םדוק טעמ םא , םירז ידיב לארשי

 השורי, לכ , תוטושפ תוהפשל - וא ,םירפס תספדהל וא תללוחמו תררושמל םא

 הנה ,ומצעב רישעה אל  םא ,יכ | .הנכס תקוחב איה םילודנה ונירישע לש "הלודב

 םע ךדתשהל הכזי ,ירבעה לטיפקה לש ןורחאה שרויה ,ונבְךב ,קוחרה לכל ,וא ונב
 סע רחי ופסכ תא הנתמב הל רופמיו םהיסכנמ ודריש םיליצא עזנמ הינע הלותב

 תשרויה ,לארשיב תסהוימ החפשממ רצנ ,ירבעה "ריבג,ה לש ותב ותב וא ;ותנומא

 םיליצא עזנמ רצנ ,הבהאמל אינודנ הזה שוכרה תא םסינכת ,ושוכר לש הדיחיה

 םילדנסה תא וקנש המ ירי לע םתוליצאל ועינה ,ןיקשופ ירבד יפל ,רשא ,םינפלד
 הכ םא ...תרחא ירמגל ,תרחא תורש םיפיקתה לצא םהל התיה וא ,םיפיקתה לצא
 .תירבעה השוריה לש הכרד איה ךכו . םיונה ידיב לופי לארשי לש ונוממו ,הככ םאו

 םייחה ןמ ונהנ אל ,ותש אלו ולכא אל ,ונעתה םירבע תורוד המכו המכ - דחא רצמ

 . רשוע ושעש רע די לע תוטורפ שממ | וצבקו םייחל והנה לכ וצמק ,ללכו ללכ

 והזש | ,ינוציקה ןוכסחה ירפ ,הנושמה תונצמקה ירפ ובורב ,אופיא ,אוה םרשע

 ,םיאבוסו םיללוז לש תורוד המכו המכ - ינשה דצמו . םמצע לצא וחיורהש *חויר,ה

 ,דבעו םהירכא ןובשח לע | וללוהתהו ויח רשא = ,םינונעת יפדורו תונוז א יעור לש

 וקיפסה אלש דע ,םדא ינב תונונעת לכ לע חור לכל םפסכ תא ורופו ,םהלש םלועה
 -- םהיתואת לכ תואלמל ידכ שורדה לככ *סכ יד םהל איצמהל םידבעהו םירכאה םנ
 םינצמקהו םינפגסח לש תושרויה וא םישרויח םיאב זאו  ,םיברה םהיסכנמ ודריו

 .םילודנה םינרזפהו םיללוהתמה לש םהיאצאצל םהיתולחנ תא םיריבעמו םילודגה

 רעב ורכציו וצמקיז סשפנמ ורסחיש ,םינפגפ לש השדח הררפ ליחתת םעפה דו"ו
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 סטמטנ יארמנז שאר, יכ ,תעכ  ונחנא | תונורשכהירסח יכ , םיננואתמ םיבר

 חורההינואנו םידהוימה תונורשכה ילעב | .ןיא  ,לארשיב םינפל ויהש ומכ ,'סיולע,

 תוירוקמ תויתורפס תוריציל םירשכומ ונא ןיאו םיירוקמ תונורשכ ונכ ןיא ,ומת ופס

 | ,ולדה לארשיב "םילודג,ו ,תוחמהו תובבלה וטעמתנ :רוציקב
 האצי 'םעה דחא, לש ושרדמ תיבמ ,וישכע איה | *הדומ, איהה  תוננואתהה

 ןורשכה דרי + רמאל ונתורפס לכ תא הפיקה הקעזהו ,םירפוסה לכ וקיזחה וירחאו
 / יל ירבעה

 יניא ינאש יפ-לע"ףא ,וטעמתנש רשפא .תו ב ב לה רברב חכותא אל הנהו

 םיגפל היהש ו התע | םג ונדוע *ירבעה בלה, ,ינא יתעדל .תאזכ האור

 םינפל רשא תחת יכ .ותיטנ תא טעמ ףילחהש אלא ,םימחר אלמו בוטו ךר אוה
 ורקיעב וישכע והנה  ,םירחא םימעל םג ער אלו ומעל םימחר אלמו בוט ורקיעב היה

 ויתוקדצ יבור .ומעל םנ ער וניא רשא שיו ,םלועה תומואל קר םימחר אלמו בוט

 דפימ אוה ,םלינשב רפס=תב הנוב אוה : םלועה תומוא ליבשב קר ידוהיה השוע
 ידיב ךמותו םהירפוס ידיב קיזחמ ,םהלש םימכחה ידימלת ליבשב הכימת לש תופוק

 שי ,וארתש ומכ . ויחא ליבשב םג ונחלש לעמ םירוריפ ולפי רשא שיו ,םהימכח

 ומכ ידוהיה ,ןיא - 'שי,ה לוטב לבא  ,ןיכרעה יוניש ןיעמ ,תפלחומ הטיש קר הזב

 - ושעל אלא | ,בקעיל אל ,ןכשמל אל ,ןתונו רזוחו ןתונ אוה ,רעו ךר וכל םינפל
 אלב *תימלוע, הקדצ בדניש ,םהלשמ 'ןמחר, ידועמ יתיאר אלש טעמכ .ןתי לבא
 ,שרופמ  יאנת אלב ,יכה ואלב וליפאש ,בטיה אוה עדויש יפילע"ףא ,תד לדבה

 םושמ ,תאז לכבו ... םה םהידיב הקדצה לופת ,דבלב שינינעה ךלהמ יפ/ לע אלא
 ידוהיהו ... ומעל קר הנותג ותקדצ' יכ ,שרופמ יאנת הנתמ אוה ,דבלב "יעבמ- שחימל,

 ןושלה שוריפ תא בטיה אוה עדויש יפ | לע ףא ,יתד לדבה אלב בדני בורה יפ לע
 ,ויתורצחב ונל היהת אל לגרה תסירד וליפא יכ ,ונל אלו *טהל, אקוד והז יכ - תאזה
 הנתי תאז לכבו .ונל אהת אל תטעומ האנה וליפאו ,תימלוע השורי וירחא חינהש

 , יביבח ,אל" . בל-בוטמ:קר תאז השעי ןבומכו ,הנומאו תד לדבה אלב : שורישכ

 יהאולמו לבת לכלכל םה םינוכנו ובחרתגו ולדגתג דוע םה ,הברדא . וטעמתנ אל תוכבלה
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 וייה ונתד יכרצ לכ תאו *שרוקה ילכ, לכ תאו | ,םיונה ידי לע קרו ךא וניתוצמ
 . םהלשמ םיחקול

 םישרוד םתא ,ימואל יתלב חורב םינשב תואמ ךנוחמה ,הזכ .רשא םעמו
 יביבח ,אל- 1% וזכ הרצק תע ךשמב ימואלה חורה תורבנתהו תוינויצה תרות תוחתפתה
 טעמ וכח "רדחה לא תכלל, ךירצ ,הברה דומלל ךירצ םע םנ ןכ קוניתכ .., שעמ וכח
 :םג חרפת זא ,םינויצ םנ וניניב ויהי זאו תוימואלה תרות תא *ורדח,ב ונמע דומלי

 . בסל זז םנו .טעומב קפתסג איהה תעה דעו . תוינויצה

 אוז 9 ליה השש ל ששתה ה עכלמממ<
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 ירטינסה .בצמה : ךשפנב אנ רעש ...םיאטח םישקבמ רימ - ול היה אל ךמותו בערב
 =- תואופר םוקמב ,םירבע לכמ סואמו יחס .םיכרבה דע הנמדמו שפר .ארונ שממ
 הוקו בער :םירמו םישק םויקה יאנת .םינעוצ לש םימסקו "םש-ילעב, לש תולונס
 לכ תוקסופ ןניא תוקבדתמ תולחמו ,ותשי םיחורסו םיחולד םימו ולכאי שפועמ םהל
 בצמבש ינפמ ,תויהל ךירצ ךכש ינפמ ,םיתמ םה ...םיתמ םידלי יכ ,אלפ ןיא .הנשה

 ךיאו ויחי ךיא - אוה  לודנ רתויה אלפה .תויחל םהל רשפא יא הזכ "ירטינסדיא,
 רותב שקבל םיכירצ ונחנא םיאטח אל .םייחב םיראשנה םיטעומה הלא ומייקתי
 ;רוקחל ךירצ ,דחוימ חכ ירהא ,תורתוימ תויכז ירחא אלא ,ותמ םיתמהש ,רבדה תבס
 םירחוס םנ םהמו ,םיהלא יאריו םימימת | םינקז רבחו .תויחל םייחה םילוכי ותבסבש
 ! םיאמח םישפחמ םה הנושמ תוניצרבו םיכשוי ,השעמ ישנאו

 לש תינחורה םתתימ תבס רותב םיאטה אל .תוינויצה תלאשב םג ןידה אוהו
 םינויצב דחוימ םייח חכו | תורתוימ תויכז אלא .שקבל םיכירצ ונא הברה םינויצ
 תהרופ תוינויצה ןיא המ  ינפמ :ללכ הלאש וז ןיא .םתוינויצב ומייקתנש םיטעמה
 טעמ ןיידע .המייקתנ ךיא : איה תמאב הרומחה הלאשה - 1 דנגמ דמוע ונמע המ ינפמ
 ץוחנש דע תוינויצהל ךכ לכ םישק ונכונתו ונייח יאנת ,ונברקב דוע הנשיש תוינויצה
 .ינויצ תויהל ירכ דחוימ םייחדחכ

 - !תהרופ הניא תוינויצהש ,םשאה ימב : םילאושו םיאב םישנא הנהו

 ,תולגב ונייח ירדס לכ םה םימשא .םימשא ןאכ ןיא - + ולאשת יםשאה ימב,

 רשא תעב ,םינפל םינשב תואממ םנ ילוא ,םינש הברה הברהמ אלא וישכעמ אל

 םירובגה הלא .תוימואלהו תדה ןיב וק ריבעהל ולחה ,ןוכתמב אלש וא ןוכתמב
 ,רוסאה ינפמ תבשב םחלהל וצפח אל ,םמעו םצרא דעב םמחלהב ,רשא ,םינושארה

 וליפא םיוש ויה אלש ,'םהירימלת, ואב םהירחאו .הזה וקה תא ריבעהל וליחתה םה

 ,דימלת ואבו ,הלש תא התשעו תולנה האבו ...וקה תא וכיראיו ,םהילענ ךורש ריתהל
 כ ,וננוהמתל ,ונל עדונ דחא תובעדאל רקובב יכ דע ,םהלש תא ושעו םימכה

 תררפנ ,תוימואל חור םיאלמ - האמה לכ םג ילואו - הנממ םיקלח ט'צ רשא ,ונתד

 םנש אלא ,דוע אלו : םולכ ימואלה חורה ןיבו הניב ןיאו תוימואלה ןמ הרמנל איה
 ןיב הקולחה : םינשב תואמ ונכנחתנ הככו .הזל הז הלאה *תוחור,ה ינש םה םידגנתמ

 לע וליפא ונתד תוצמ תא םייקל ונל רשפאש ,ךכ ידיל העיגה רבכ תוימואלהו תדה

 לע שדקלו ופרוקמ גורתאב רדה ץע ירפ תבוח ידי תאצל וניניעב לקנה ,ירכנ ידי
 ,םיוגה ןמ | םינוק וטא םיסדהו םיבלול םג ,תונעשוה םנ ...אבש םוקממ - אבה ןייה

 .לטב םיכלוה ונלשמ הברה תוכאלמ ילעבש העשב ,םיונה ונל ונבי וניתוכוס תא םנ

 לכ תא םימייקמ ונייה ,הלאכ םינינעב דואמ םירהזנש ,םיוגה ינפמ השובה טעמ ילולז
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 0-0 ד שדד שה שהה לה ב

 -התע ןכ זאכ-- יתובשחמ לכו ,שרחה "חלשה,ב וליפא ןשיה 'תובשחמה לעב, יתראשנ

 לכל תוינויצהש ,ןבומ -- המינפ ונייחבו .המינפ ונייחב ושענש םישעמה לע קר תובבוס

 ,שארב קלח םהב תלטונ הישרפ

 לכ תלאש ,הרומח רתויה הלאשה ,יתערל ,רקעה תוינויצה תולאשה ןיבו
 בורש ,םשאה ימבו ליח השוע תוינויצה ןיא עודמ :הרוראה הלאשה איה ,תולאשה
 םינפב רשא ,וז הלאש +הב קלח חקול וניאו איהה העונתה לכל רגנמ רמוע ןיירע ונמע
 ,"םויה ןינע,ל תוינויצה התיהש םוימ שעמכ ונתורפס ןחלש לעמ הדרי אל םינוש

 רהא עימשה רשא תעב יכ  .םינפל רשאמ תורירמ רתיו ףקות רתיב התע תלאשנ
 ןויערהו הדובעה הבר בשומה םוחת לכב יכ ,קסנימ תפסאל ותחיתפב םיינויצה םינקסעה

 ולחה גחה רובע ירחא לבא ,ותארקל ועירהו ףכ ואחמ םנמא ,ליח השועו חרופ ינויצה
 .םיקיודמ יתלבו םירסח ואצמנ ,רובצ לש תונובשח לכ ומכו ,תונובשחה תא רקבל

 וניאש דבל אל ןויערהו םיטעומ םידבועה לבא ,הבורמ םנמא הרובעהש ,רבדה עדונ

 ואצמנו ; ולנד יאשונ הנחמב תשנרנ איצקאיר וויא םנ אלא ,ליח השוע וניאו הרוש
 תולצפ המכו המכל תלצופמ ,התע הנויבצו הבצמב תוינויצה יכ ,ורמאש םישאיתמ םנ

 שובכלו המידק תכלל הלוכי חניא ,םינואדתרסחו תשלחנ ,םירוריפ המכו המכל תררופמו

 וליפא .דחא *שונ, התוא השענו הכיתנו בושנ םא יתלב הנקת הל ןיאו "םעה, תא

 הלצפתנ םרמ ,התירב תלחתמ התיהש ומכ ,ןתיא עלס ,ץימאו קצומ לבא ,טעמ םשונמ
 ירתוי דוע  תוינויצה תא ררפלו לצפל ץוחנ הברדא יכ .םירמוא שי םלואו .,הררופתנו
 ,רורחל םילוכי םניא ,יעברכ םידבועמ יתלב ,םימשונמ תוינויצ ימלנ רשא םוקמב יכ

 'תוריפפ,ב תובשנמה תוחורה ינפב דומעלו םייקתהל םילוכי םניא -- ורדחי םא וליפאו

 היקלח,"תוינויצ ירוריפ, ורדחי המש -- ,םניאו - רובעי ,רחא ירטנל .רחא חור יכ ,וללה

 אירביו אפריו קזחי 'םימס קבא, מכ רשא ,'תוינויצ קכא, ,םיעצקוהמהו םידבועמה

 .., םיכורא הזב םירבדהו ...לארשי ינב ונמע ילוח תא

 ,רובצז תולאשל ענונה לכב לודנ בור לכ ומכ ,םינויצה לש לודנה בורהו

 ויניע תואר יפלו = ,ויניע תואר יפל טפוש אלא ,"הרותה ירתס,ב רתויב קימעמ וניא

 אלא *אדבועד אפונכ, אל רלוקה תא הלות אוהו ;"יוהמל יעברכ, וניא ןינעה
 רשי ןויגהב .'םש אה ימ ב, אלא "םשאה המ ב, אל לאוש אוהו ,העונתה ילהנמב

 םישרומה ונייה  ,'םיניהנמ,ה יראוצב רלוקה תא הלות אוה טושפ "תיבה לעב, לש

 המישר המודכו ,םה םיפרנ ,םה םילצע יכ - ,רבדב םימשא םהש ,טילחמו םיילילנה

 חלאש יכ ,םיארוקה יביבח ,םכל ריגהל יכנא ךירצו .,,'תרמשמב םיעשפ, לש המלש

 אטיל ירעב גהנמה תא יל ריכזת אוה הברה יתוא תנינעמ הניא - + םשאה ימב - וז

 השפנ האצי יכ דליל השקמ תדליי ,ריעב ןנמירב לכ לע "םיאטה, שקבל תונמקה
 עונש ןקז ,ריעב היה אל אפורו הרבפאב תמש קונית ,ריעב התיה אל תדלימו

 ל
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 םיניגעב קר אלה :ורמאת אמשו - *ו אוה ןטק יכ ,בקעי םוקי .ימ ,יוה, ,בקעי תעלות
 םה היא לבא - רבדמ בותכה ,תודהיה ינינעל םנ תצקמב םיענונה ,םייללכה םיישונאה
 הנה -- + תודהיהו םידוהיה ינינעל תוכייש וזיא םהל ןיאש ,םייללכה םיישונאה םינינעה
 אצמל לכוה ויטרפב לבא ,ידוהי ןינע וניאש םידומ לכה ו ל ל כ ב ,לשמל ,ןורטאיתה
 םהיתוזחממ הברה ,ןסביא לש *ורוזחמ, לכ תא ,תודהיה םע *עגמ לש תודוקנ, המכו המכ
 התיה רבכ התמנודכ רשא - ,קנילרטאמ לש "הנוו הנומ, תא ,ןמרדוזו ןמטפיוה לש
 דועו ,דועו ,דועו ,ריפפקש לש ריל ךלמה תא - ,תידוהיו ינקה רבח תשא לעי : ונלצא
 ;ונמע תלאש קר איה הרקיעב יכ ,יל המודמכ - הלכלכה תלאש ,רהיל דאמ לקנ

 ,וקורמב הדירמה  ,ןודקומ תלאש .לארשי לא תוכייש הל שי יאדוב - אקיטילופה
 הכו : תירבעה תוארה-תדוקנמ סראבל לכוא םימעט ן'קב - אלאוצניווב רוצמה ףאו

 דעו הינופכס-תוכלמ לש רצעה"תשרוי תחירב דע םייחה תוזחמ לכ תא דהיל רשפא
 אשמה אלה יכ ,בלה הא םיכשומו םיבורמ וללה "םיישונאה םינינעה, יכ ןעיו .,ללכב
 אלקשמ בלה תא ךשומ רתויו אוה םיענ רתוי 'הנוודהנומ,ו "הרוג, רבד 6. ןחמהו
 וליפא וא  ,תועדו תונומא תוכלהב ד"בארהו ם"במרה ןיבש תקולהמה ד"ע אירשו
 לכשה ןכ לע ,המודכו *איצקרפ,הו "יחרזמ,ה ןיב תועדה יקולה רבדב םיחוכוה ןמ
 י"םייללכה םישונאה םינינעה, ינפמ אדירנ תודהיה ינינע וחדי ונחנא ונתורפסב םגש ,בייחמ
 איהה הרומתה תא וארק .יללכ ןגרואל "חלשה, ךפהתי דחא ריהב םויב הנה םישמ ילבו
 םאו .ךכ היחת "הדבוע,ה לבא ,וצרתש םש הזיאב וא "טבמה גוח תבחרה, םשב
 ןיידע הזה ךרועה לש וחורו ןושארה וכרוע לש קהבומ דימלת ידיב אצמנה ,יהלשה,
 קושב תורחתהה הלדנש המכ יכ .המכו המכ תחא לע םינגרואה ראש ,ךכ ,וילע ףחרמ
 ךרוע לכ .תומרגורפה קושב - ךכ רמול רשפא םא - איה הלודג רתוי דוע ,םימותחה
 תוישונא,ה תאו הפוריא תא בחוס רחא לכ המרנורפב ורבה תא ריבעהל הואתמ
 ו הללמואה הפוריא ..."הפוריא תא ןתי, אוה יכ ,ראפתמ דחאו דחא לכ ,ןהילתלתב
 ...םידוהיה בוחרב *הולטלטי, הככש ,המלח אל םנ איה

 ,יתמ דע לובגה עדוי ימו, ,הצקל העינה אל ןיידע תומרנורפ לש תורחתההו

 ...תורישע לש המוהמה ינפמ יכנא .דחפמ יכ ,יביבח ,םכל יתרמא רשא אוה ..,'הנא דע
 ...ימד לוטנכ רתי לכו בוט אל "הפוריא,ב תוברהל םג יכ

 ונילע ,ץוחה ןמ תודהיה ינינע תא ביחרהל תחת יכ ,ינא אצומ ימצעל ינאשכ
 םילדש המכ ,ונייח תוזחמ לכ .בחרנ רכ ונל שי ןיידעו .םינפבמ הקימעהל לדתשהל
 יכנא הדומו .הכלהכ ורתפנ אל ןיידע םה םגו ,ונימצעמ םצע ,םה ונלש אלה ,םה
 תושירדהו תוריקחה לכמ תוינויצה רבדב הנטק תחא הלאש יניעב הבושחש הדותמו
 ."יניקה רבח תשא לעי,ל הסוחיב וליפא ,הנוו הנומ רבדב

 יכנא לבא ,םירפופה ירבחו םיארוקה יביבח ,םהא םג םכנה ךכ םא ,עדוי יניא
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 הקפניול .ל א

 ,םיננרוא דוע ופפותנשכ ,אתשהו ,ורבח לשמ ארק דחא לכו 'הלשה, לע יולו *הריפצה,
 -םגו ,םישדחה םיננרואה לע םג םימדוקה השלשמ םינש וא | דחא ומתחי  אמהסמ
 אורקל ולדתשי יאדוב דחיב םלכו  ,'ןמזה, לע רכששיו *הפוצה, לע םותחי הדוהי
 האירקל תע וחקי ןיאמ :תדמוע המוקמב הלאשהו .םינוהעה לכ ב בוהכה לכ תא
 ןה 5 ,תסכל 3 6 תבשחנ הניא ןיידע ,לאל הלהת ,תעה יכ ,תמא + וזכ הבורמ
 0 תועשה עבראו םירשע לכ תא ונרסמ רבכ ירה ונחנאו תע ונל היהתש ךירצ
 ,הרובעמ היונפ .תחא העש וליפא ונל ןיאו  ,בחר רתויה הנבומב תוינויצה ינינעל
 ! התוא םנ אורקל קיפסנ יתמ + הילע אהת המ השרחה ונתורפסו

 ,םירבדה עבטמ יכ .אמרנורפה תלאש יתוא תקסעמ תעה תלאשמ רתוי רועו
 וזמ הנושמ ,השדח המרנורפ ול תוותהלו השדח ךרדב תכלל ךירצ שדח ןגרוא לכש
 וברו ורקעב היה "ןץיילמה, :תוטלוב תומרנורפ שלש ונל ויה התע דע .ורבח לש
 התיה הרקיעב לבא ,ןאכלו ןאכל התטנ "הריפצה, = ."יחרזמ, לש *ןאנרואדביל, ןיעמ
 םיארוקש המ היה | ,םהינש לש ,םההו ופזחו" הז ,"הלשה,ו ו תינויצ
 | םה ורחבי המרנורפ וזיא + םישדחה םינגרואה טפשמ היהי המו ,'ןנרואדטסטורפ,
 ור תושדח הנייהת תומרנורפה יכו +תושדח תומרגורפ םהל וחקי ןיאמ ,ללכבו
 : 090 הנשיה המרגורפה יפ לע "חלשה, םייקתה התע דע ,ומצע לשל םג ונחנא
 .םינפ אשמ םוש ילב ,הפירח תרקבב ונמלועבש תועונתה לכ לא סחיתהל, התיה וכרד
 ןיכרהל אלש ,ןנימיב םיעמשנו םישענש  ,םינונמה םירבדהו םישעמה לכ דגנ תוהמל
 התיה וכרד ,'שממ םהב ןיאש םימודמה 'םימרז,ב ףהפהל אלשו םידרצה לכל שאר
 תורפסבו םייחב דוסי הל שיש ,תיתמא העונת לכ לא שאר דבוכב סחיתהל, ןכ םנ
 יפ-לע"ףא | ,וז המרגורפ ,'הדגנ םימחלנ ונאשכ וליפא דובכ הב  גוהנל ונל יוארשו
 תושעל ידכ ,יתעדל ,איה תקפסמ תאז לכב ,הברה החיטבמ הניאו טעמ איה השביש
 תעדל ול ץיוחנו ךירצש המ לכ וב אצמי ירבעה ארוקהש ,ןינעמ ןוחריל חלשה, תא
 ףיפוהש אלא ,איהה הנשיה המרנורפה תא םייקל שרחה ךרועה אב הנהו .תודהיה ינינעמ
 תא תונשל וז הפסוה לש החכב שי לבא ,ףיסוה הנטק הפסוה ..,טעמ קר ,תושדח טעמ
 םיארוקה ןמ םהואל ןתי יכ ,ןשיה 'חלשה,ב רמאנ היהש םוקמב יכ ,הזה ןנרואה לכ
 םשקובמ תא ,םייק ךרע םהל שיש ל אר שי ב םישענה םירבדה לכ תא תעדל םיצורה
 הפסוה קר ךל המודמכ ,'םימעבו לאר שיב, :התע רמָאי ,יושרחב שדוח ידמ
 'נמיס תא ונחנא םיאצומ רבכו .הבורמה תא קיזחמ הז טעומ לבא ,תחא הלמ לש
 אל 'חלשה,, יכ ,רמאנ ובש ,ומצע טקפסורפה ותואב בחר רתוי רואבב איהה הפסוהה
 .סייללכ םיישונא םיגינע ןיבו דבל תודהיב םיעגונ םיגינע ןיב התעמ לידבי

 ינינעו םילדו םינטק ונחנא ונינינע יכ .ארי יכנא איהה הנטקה הפסוהה תאו
 תא הז ןתיול עלבי אמש ,ינששוחו ,בלה תא םיכשומו םילודנ ךכ לכ הלוכ תוישונאה
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 וה ומ ומ יי

 .םישעמו תובשהחהפ ּי

 - םינשקה םע םילודגה םכינב תא ועיבשה
 .. .םינפשה ץראב םלנר ףכ ךורדח לבל

 ,טישכת תא טיבעהל יתייה חרכומ ,השוריה קפעמ רמולכ ,הז שיב קסעמ רטפהל ירכבו
 יתא יתקלס זא קרו  ,יבאמ השורי יל הראשנש ,יתיב וז ,יתלחנ תא רוכמלו *יתנוז,
 ירירש יכנא םלשמו  ,םהמ יתיקנ אל דוע התע םג ךא .םיקלחל טעמ טעמ יתובוח
 .םויה םג תובוח

 תורשפא םוש יל ןיא יכ ,וניבתש ירכב ,בנא ךרד תאו לכ םכל יתרפס
 ינאש תורישע לש המוהמה התוא םינורחאה םימיב יתוא הנישה תאז לכבו ,רשעתהל
 . ךכ לכ הנמיה אריתמ

 לש תינהורה תורישעה וזל ןוכמ ינאש ,וניבת | ,יביבח ,םכמצעב יכ  ,המדאו
 . םינורתאה םימיב יתוא הממה שממ רשא ,תיתעה ונתורפס

 לכמ ינא ארי  ,ינקירמאה דורה םע ביצעמה השעמה יתוא הרק זאמ ,יכנאו
 תורישע לש המוהמה תירחא םג ילוא  ,עדוי ימ : בשוח יכנא יבלבו ,תלהובמ הלחנ
  ינחור טורקנב היהת תיתעה ונתורפסב רשא

 יכ ,וללפ אל םנ לומתא | ,התויב איה תלהובמ - ,םידומ לכה הזב - הלחנהו
 .רסירת - ונל שי םויהו  ,םינושארה לע ףסונ ירבע דחא ןנרוא דוע וליפא ונל היהי
 םינימאמ ,ונחנאו .םלועה רואל תאצל םיגמוזמו םינכומ המהכו המהכ יכ ,אצי לוקהו
 .תורישע לש המוהמ שממ .תמא לוק לוקה יכ ,םיחוטב ,םינימאמ ינב

 נ הוה ןתשפה לכ םנכי הנאו

 הלאשה .םיארוקו םימתוהח םישדחה םינותעה והקי ןיאמ לאושיכנא ןיא
 םיארוק יכ ,המדמ ינא ,הלאש איה םנש ים לע ףא ,יתוא תקסעמ הניא תאזה תינרגתה
 אצמת ,תורהתה לכ ומכ ,תורחתההו ,השיררה םנ הברתת העצהה תוברב ,ואצמי
 שי דוע ,ידמל בהר ןיידע ,לאל הלהת ,קושהו ,םינשיה תא ביחרתו םישדח םיקוש
 .תורחתהה השעת תאזו .םררועלו םתוא אצמל ,םשקבל ךירצ קר ,ונלצא םיארוק

 ןיאמ :רמולכ ןמזה ת לא ש יכנא לאוש לבא .תאוכ לאוש יכנא ןיא ןכבו
 .ךיגיעב לק הזה רברה אהי לאו - + הלא לכ אורקל יאנפו ןמז םירבעה םיארוקה וחקי
 הנלפמ לכ םלועה תומוא לצא ,ירבעה ארוקה םלועה תומואמ ארוקהכ אל יכ
 תא קר ארוק הנלפמה ילעבמ רחא לכו הל דחוימה הנגרוא הל שי הנלפמד הנלפמו
 לש םיננרואהב םג םינייעמ םהש ,תונלפמה ישארב םידמועה דבל ,ול דחוימה וננרוא
 תולבנומ ןניא תונלפמה רשא ,וטלצא ןכ אל ...בישחל המ תעדל ירכב םהידננתמ
 המוחתל תצקטב תסנכנ תחא לכו ןימוחתה תא תוברעמ ןה בור יפ לעו תומיוסמו
 .םירבעה םינותעה לכב בותכה לכ תא טעמכ ארקי ירבע ארוק לכו ,התרבח לש

 לע ןועסש ,'ץילמה, לע ןבואר םתח רקתשא :ררסה תא וכפהי המיתהה רבדב קר
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 לכח ובשח ןכ לע ,אקירמאב םידוד הברה יהגוזל שיש ,וערי לכה יכ ןעיו .,ונריעב

 יתנוזל  התיה םנמא יכ .תמא רבדה היה תצקמבו .איה הלש השוריה .אמתסמש

 ילעבו םינויבא םה םלכ ,יתרמאש ומכ ,לבא ,השדחה ץראב םידוד רסירתה תיצחמ

 ..והפ ריאשהש ,ותשא לע השא חקל וליפא םהמ רחא יכ ,הקזח ארבס שיו - םישנ

 סוחיב דימת תראפתמה יתנוז יכ ,הזמ רבדל יוארה ןמ ןיא םנו ,יתנוכ תאז אל ךא

 .ןינעה הזמ הלודנ שפנ תמנע הל שי ,התחפשמ

 יתכבתסנ .הטמ ,הטמ יתדרי םנ אלא ,יתרשעתנ אל קר אלש ,התיה רבד תירחא

 'רבמא השעמ, יכ ,ןירמואו ונירחא ןיננרמ וליחתה תוירבהו | ,םילודנ תובוח ךבפב

 הבחרהב תויחל הקושת התיה אלא ,השורי םוש התיה אלו דוד לכ היה אל יכ ,ןאכ שי

 אלה םכמצעב  םתא - יתרמא - ? ןכתיה ,דאמ יתרמרמתה הלחתמ ...תואולה גישהלו

 בשהתתש ,העונצהו הטושפה יתנוזל םתמרג םכמצעב םתא !רוע ינפל לושכמ םתהנה

 דיב םכיתופקה תא הינפל םתעצה םכמצעב םתא :; םיריבנה גהנמכ נהנתתו "הדיגנ,ל

 רשאכ ,וישכעו ,וזכ *תשרוי,ל ברקתהל ללכבו לודנ רכש לבקל םכתוקתב ,הבחר
 : קעצו ךל לבא | ,יתזנרו יתרבד הככ ..,ורמאתש המ ורמאת ,םכריב רבדה הלע אל

 ץרחא ןיספטמו ןשפנ תא  ןינכסמ תוירבה ירה .הלודנל הלעש ימ  ויהמלש ינא,
 ותוא ןיסמור ולאה תוירבה ירה ,לפנש ימ  ,הטמ רריש ימו ,ותחלצהמ תונהיל ןתוקתב

 ...ןהילנרב
 תוינולוק | זא ויה םרט יכ ,יתצפה אל דרפסל חרבל -- + תושעל יל היה המו

 עדוי רככ ,םכל דינהל | יכנא ךירצ = ,וישכע ,תידרפס יתעדי אלו אניטנגראב תוירבע

 םירכא תויהל תנמ לע המש ועסנ *הביבס,ה ןמ תוחפשמ הזיא יכ וז ןושל טעמ ינא
 םידגבב ורחסו ,הנידמה תריב ,סרייא-סוניאובל ולנלנתנ המ ינפמ עדוי 'הו ,תוינולוקהב

 םירבדמ םירומג םידנרנ םתיבל ובש ,ךרדה תואצוהל ףסכ טעמ םרבצ ירחאו ,םינשי

 רשא ,וניתויפיפימ וזיאש  ,רבדה | לגלנתנ תיניטננראה איצזינולוקה ידי לעו .תידרפס

 -סוניאובב ןכ םג וראשנ ,םיטסינולוקה יריעצל אשנהל ידכ אניטנגתאל ועסנ הלחתכל
 ונריעב ןהיתובאל עדונ רבדהו ...תורחא ירמגל ,תורחא תוינולוקל  ולנלנתנו סרייא

 םידחאו ,אניטננרא תריבל םמצעב ועסנ םהמ םידחא .םשמ ןאיצוהל ולדתשה םהו

 הברה .תידרפס ורבד - ובשש תויפיפיה םנו  ,'לוסנוק,הל 2 תא | ורסמ
 םירכאה ינפל התעב א*קו העיצהש ,יהריכחה ירטש, רבדב םג ונתביבסב וקסעתה

 . ליח השוע םידרפסה ןושלו אניטננראל | ונריעמ הלסמ הללסנ ,רוציקב = ...םירבעה
 רבל ,'תונבה, םנו ,דחא ףא םש ראשנ אל םשל ואציש םיטסינולוקהמ יכ ,תמא

 זא לבא | ...ןושלב ושכע ןיבמ יכנא םנ הז לכ םעו | ...ןהיתוינולוקמ ובש ,תודחא

 ונל ואיביש העשב וליפא םיררפסה תא טעמ יכנא ארי = ,ללכבו | ,יתנבה אל ןיידע
 ;ררושמה תריש לצלצת דוע ינזאב ...תוינולוק רותב תונחמ



 ו
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 .םישעפו תוכשהמ

 סינכת ולאו ולא תאו ,היתונובשה לכ תא רומנת  םינשיה | הירכממ | הזו הז םע
 אלש ,ןבומ אליממ . טורטורפב לכה :קיודמו ןוכנ היה הנובשח : רוציקב , התרבחל
 ברסל יתלכי אל -- דינהל ןויזב -- יכנאו .התשורי שקבל יתרתענש דע החונמ יל .הנתנ
 תושעל ידכ ,הליבשב אלא ,הלילח ,יליבשב אל ,רבדב רוקחל יתלחתהו ,הברה הל
 םינויצה לכ תעדל תרתומה ,וז יתשלוה יל והלפת אלה ,יביבח ,םתאו .חורדתחנ הל
 - !חור תחנ הל תושעל ןיא המ ינפמ ,הברדאו .םהידננתמ לכ תעדל וליפא'

 התימהו הדילה תודועת שקבל יתלחתה ,ןידריכרועב יתכלמנ ,הזה קסעב יתסנכנ
 יכו םוחתב םיתמ ןיאו - 0% יכ ,יל .ערונ זא ...םוחתב רשא תונטקה םירעב
 --ינתפיקה ןידדיכרוע תדעו ...ללכ ודלונ אלש - םיתמו ,ללכ ותמ אלש ,םידלונ םנשי
 הלהקמו ריעל ריעמ ימצעב יתעפנ ינאו ווצמל ךיאו שקבל ךיא .תוצע יל הנתנו
 תא .םנחב אלש הלא לכ יכ ,וניבת 0 ;םיתמה לאו םייחה לא שוררל הלהקל
 תא דימ הנישה .ןויבא תב התויה | לכב ,איהו ,יתנוז ידי לע בוזעל יתחרכּוה יתונח
 הנשהו דחוימ םעט ןהל שי .,עודיכ ,רשא ,םישנה לכ ךרדכ ,םיבחרה םייחה תמכח
 אל הווקמה רשועה רשא ,ףלאמ דחא שיא אצמת דוע ילוא .הלאכ סינינעל תדחוימ
 .אצמת אל הלא לכב השאו - וייח ירדס תא תונשל ול | םורגי אלו  וכרדמ והש
 תעב תונח הל המ יכ  ,תונחה תא הבזע ,םכח דימלת תב ,ילש "הרשכה המשנה ב
 שממ הפי ןיעב הפקהב םינתוג לכהו בחרתה שיררקה +הל  םיכחמ םינוילימ רשא
 "יתוארבו .המוקממ הזז אל  השוריה רבדב תולדתשההו ,התעשב רבמא תרמל ומכ
 וילע תחקל הצרתנש ,םפרופמ ןיד-ךרועל יניד תא יתרסמ ,םולכ הזמ אצי אל ןיידעש
 לכ ןויכנב השוריה תיצחמ תא ול חקי ינידב הכזאש ירהאש יאנתב טפשמה תא
 :תונושארה תואצוהה לע י"מות ול רוסמל יתייה ךירצ עודי םוכפו ;יקלחמ תואצוהה
 ,תוצרתהל יתייה חרכומ ףוסל לבא ,הזכ השק יאנתל יתמכסה אלו יתשקעתה .הלחתמ
 םינוילימ תורשע המכו המכ רוסמל ונל היה רצ .רתוי דוע ושרד םירחא ןידדיכרוע יכ

 רנתמהנ תאז יהתו 1 וגל התיה אל תרחא ךררו ,תושעל ונל היה המ לבא ,םירז ידיב
 וע ונל לופת םא  היהו - המהכו המהכ םינוילימ | וראשי = דוע ונל םג ףוס ףוס יכ
 .תושעל המ זא ונעריו ,וזכ השורי סעפה

 דוד היה םנמא יכ  ,רבדה עדונש דע ךלוהו ךשמנ ןינעה היה םיתנש טעמכ
 ץירפה, לש ודוד - אוה דודה ךא ,הברה 0 לש הלודנ השורי הנשיו אקירימאב
 יחאמ רחא יכ .םחקל רבכ תמאב אוהו .ולש םינוילימהו ולש השוריהו ,ריעה ודא
 רשוע שעיו םינפ ול הריאה החלצההו ותולג םוקמ ריביפמ אקירימאל טלמנ ויבא
 ; ונריעד 'ץירפה, ,ויחא ןבל ריאשה ותשורי תאו ה אל םינבו חקל אל השאו ,בר
 ןזראה םורדב יכ ,ועמש העומש ,השרחה ןיראב ובשיתנש ,ונריע ינבמ םירחאש אלא
 היבורקל תאוכ ובתכיו ,ונריע ישנאמ רחאל הלודג השורי רחא רטפנ וירחא ריאשה



 .קפניול ל א
 2 ג ה הגש = בש : - == = 2-2 =

 רחא הלח יכ ,סנ יל השענ םנמא םיתניב .ללמוא תויהל - ללכבו .. . םישדח םילדנפ

 קרו ,ותאופר יכרצל ילטלטמ טעמ תאו ירטש תא יתרכמו השונא הלחמ יתיב ינבמ

 . יתחונמל יתבש זא

 . דחפה ינממ רס ,יתרשעתנ אל | ןיידעו יתונש בור ילע ורבעש ןויכמ וישכע

 - םיעברא ירחא קקוחמו | איכנו רוכג תויהל ,הָנְרְב רמאש ומכ רוע רשפא םא ,יִב

 ידוהי שיא יכ ,אוה רשפא-יאש רבד טעמכ הנה - םילאעמשיה איבנ רמחמ : המנוד

 לכ וניתוסנרפו םיבורמ ךכ לכ וניכרצ ,םישק ךכ לכ ונייח יאנת . ותנקז תעל רשעתי
 תא םג-םיעברא ירחא ונייה - תאזכ תעל ידוהיה דבאי בור יפ לעש רע ,תושעומ ךכ

 אלש ימ, : יסורה ןיקשופ רמא רככו . םיבוטה םימולעה ימיב ול שכרש ושוכר טעמ
 לכ שפס אוה ירה ,םיעבראב - רישעו , םישלשב--יושנ ,םירשעב- *הכלהכ רוחב, היה

 תנאד תא יתנאד םירשעב .םישלשב יושנ תויהל קר ימצעל יתרחב הלא לכמו ,*וימי

 הנארל הנאד ןיב יכ ,תוחפל ,דוע בוט .לבתה תנאר תא יתנאד - םיעבראבו הניכשה
 ,רשוע אלב םינש בור ילע ורכעש ןויכמ ,רוציקב ... םישלשב השא תחקל יתקפסה
 , הז ןויסנ ידיל אובא אל יכ חוטב יתויהש מעְמכ

 ! ווכ הסמב הסנתא תאזכ תעל אקוד יכ ,יל ללפ ימו ללמ ימו
 יל היה ,םכל יתרפסש ומכ , ונשת -- לודנה לרוגב יתיכז יכ ,ומדת םא םנמא

 אל | ,חלצומו בוט ןפואב ,ה*ב ,ונממ יתרטפתנש ירהא לכא ,הזכ רטש םינפל םנמא

 רישע דוד תאמ יל הלפנ השורי : ומדת אמשו | . ויתחת רחא שוכרל יתלדתשה

 םידוד אלא ,דחא דוד אלו - דוד יל שי יכ רבדה תמא .ונשת ןכ םנ ,אקירמאב
 , לבא . היחתש יתנוז דצמו ירצמ המלש החפשמ ,םשה ךורב | . אקירמאב - הברה
 םינכב םילפוטמ םה ,תינשו | ; ל"ר םחל ירסוחמ שממ  ,םילודג םינויבא סה ,תישאר

 םירבדה המכ רע ,רעשל ולכות . . .ינממ הבימת םישקבמ םניא תוהפלש ,חמש ינאו

 ןתוחמ יכנאש ,יב םיראפתמ םיכורש יכנלו ,החפשמב  ריבנה יננה יכנא םא ,םיעינמ
 ...ריעצה גוזה רעב גאדא אמתסמו בורק

 השורי יל .הלפנ תמאב יכ ,רבכ יתימרש ,ייחב הרקמ הרק םנמא תחא םעפ
 הלפנ הנטקה יריעב יכ ...תאזה השוריה תא ,התוא רוכזא ןיידעו - אקירמאב הלורנ

 השורי וירחא חינהו תימורדה אקירמאב רשא םירעה תחאב דחא רישע תמש ,הרבה

 ירינבש םינקזה . םישרוי תעכ םישקבמו = ,םינויללימ תורשע המכו המכ לש הלודנ

 המכו המכ קחרמב ריעה לכ םוהתו ,יתשא תחפשממ | ריה שירומה יכ | ,ואצמ

 לכ ומכ ,רשא ,היחתש יתנוז לבא ,עדי אלכ ימצע תא יתישע יכנא .ביבסמ תואסרפ
 , םינויללימה עמשל לעפתתו הבל לא תאז המש ,הלאכ םינינע איה תבהוא ,יהגוז,

 המכב ,םיינע םיבורקל קלחת המכו המכ :הפסכב השעת המ הבשח רבכ שארמו
 , התיב תא גיהנת ךכו ךכש השפנב הטילחה רבכ איה .םיטיהרו תולטש הנקת המכז
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 םישעמו תובשהחמ

 ארוסמה ,הבוטה ,הטושפה "ותנוז, הא בהוא אוה ובבל רתסב .םישדחה ויברוקמ
 ה'דוהיה תא ליבוי יכ ,ונממ שורדל ולכות אל אלה לבא ,השפנו הבל לכב ול
 רישעה לע ,וילע  תונמאנב תונמחר ,ןכבו ...ןכבו .השדחה ותרבחל איהה המושפה
 .םיענ יתלב ללכב ובצמו ,הזה שדחה

 לעבל לבא ,הוה ןינעה לא ,םיארוקה יביבח ,םהא םיסחיתמ דציכ ,עדוי יניא
 םא וקחש -,םכל דינהל יכנא ךירצ .ארונ שממ רבדה ינומכ 'םישערנ םיבצע,
 רבכ םינשיה םילדנפב |, ייחב אוה לודנ הרקמ םישדח םילדנס תיינק םג יכ - ולכות
 ףא ענפ קר םא בוט רתויה ידידימ דרפהל יניעב לקנ . םתדירפ ילע השקו יתלנתוה
 ,תמא .םינשיה ילדנסמ דרפהל רשאמ ,ינוממב ענפ םא םג המו  ידובכב טעמ
 ןניא ילגרב רשא תולָּבַיה לבא ,םהל רדה אלו ראות אלו םסופדמ ואצי רבכש
 םה םיפי םנמא ןה .םישדחה םילדנפה ןכ אל .םתוא | לעונ ינאשכ יל  תוביאכמ
 םירשכ םהלש תפזה-יטוחש רשפאו ,ורפתג םירלדנפה תריב אשרווב ,םיצהונמו
 , םידוהי"סניא םילעופ ידי לע ידוהי הכאלמ תיבב ורפתנו ,רפוג יצעמ ןה םהיתודיתיו
 ,םירשכ םניאשו םירשכ םידוהי לצא הנידמה ירע לכבו אשרווב גהונ רבדהש ומכ
 ,ימואלה דנופה תבוטל חוירה ןמ זוחאה-יצה תתל הכאלמה תיב לעב חיטבה יאדובו
 דוע לש ןתבוטלו תוינע תודלימ תבוטל ,םילוחה תיב תבוטל ,םימותיה תיב תבוטל
 הז לכ .אשרווב גהונ גהנמהש ומכ ,תועדה לכ ידי תאצל ידכב דחיב תורבח רסירת
 - ךכיפלו .באכ יל תמרוגו תאז העדל הצור הניא ילגרב רשא תלביה לבא . רשפא
 ןיא דוע לכ  םינשיה ילדנסמ דרפנ יניא - השיחלב םכל הלגמ יכנא הזה דוסה תא
 ונייה ,הרירב ןיאשכ קרו :אתתלמ קר וערקנ דוע לכ + ונייה ,ןיע תיארמל שוחל
 ,םישדחב םפילחהל יכנא חרכומ תוירבה דובכ ינפמ זא ,אליעלמ וערקנש

 ידכ תאז לכ םכל יתרפס בנא ךרד קרו ,ןינעל | עגונ וגיא ,ןבומכ ,הז לכ
 השק המכ ,וניבת םכמצעבו ,םינשיה ילגרה לא ינא רבוחמו רושק המכ דע ,ועדתש
 , ייח ירדס תאו "ילדנפ, תא ףילחהל ינחירכתש ,תורישע לש המוהמ ילע

 יתייהו הזכ ןוסא  הלילח ינרקי ןפ דימת דחפמ יתייה םיבוטה ימולע ימיבו
 לע ןוישר גישהל תורשפא שי יכ .ונממ רטפהל ידכב השעא המ ,תובשחמ בשוח
 ואצמי אצמה יכ ; ןיידע זא יתעדי אל - לודנ םוכס הנכסב דימעהלו שדה ןותע
 תנמאה אל ןכ םג ,הזה רצמה ןמ ינצלחל ולדתשיש 'םיבוט םיחא,ו םינמאנ םידידי
 םוכס הזיא די לע יתצבק - ,רבדה הרק ךיא  ,ימצעב עדוי יניא - תחא םעפו .זא
 חוטכו | ןוכנ יתייה ,הז  גוסמ םינוקה לכ ךרדכו ,הלשממה לש תולרוג-רטש יתינקו
 המו רמוא המו .ןושארה לרוגב ימות הכזא יארוב ,ידיב רטשה היהי קר םא ,יכ
 -- ,לרוגב הכזא אמש | ,יתדחפ דימת יכ ,יתוליל תא יתנשי אל ו יביכח ,םכל רפסא
 תטקל | ,ייח יררפ תא תונשל החרכומ היהאו הכזא יאדוב אלא ,'אמש, אל
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 ,תגטמ | חעורנ תוינע לש וז יכ  ,םידומ לכה יאדוב - \ תורישע לש המוהמ
 הברה ךל שיו ,תרבוע ,תיתע קר | ,בור יפ לע ,איה תורישע לש וזש ינפמ ,תהאב
 ,ןבומכ ,תויולת ןניאש תובס וזיא יפ לע ,הלילחו הלילח ,םאו :הנממ רטפהל םיכרד

 חונ ,היהיש ךיא ,יכ ,ךכ לכ ארונ רבדה ןיא ןכ סג ,םימי ךרואל ךלצא הראשנ ,ךב
 ,הב לנרתהל דואמ השקו תירימת איהש | ,תוינע לש וז ןכ ןיאש המ ,הב לנרתהל
 יאולה ,המוהמ ,יביבח ,ךילע הרזננ ,םולשו סח ,םאו .הנממ רטפהל השק רתוי דועו
 לנרוה הנה :םכשפנב ורייצ יכ .תיארכ הניא איה םג תאז לכבו .תורישע לש היהתו
 השורי ול הלפנ םואתפו - ותיערב -- םנו ותרבחב ,ותביבסב ,ובצמב רבכ הז םדאה
 ,הפי ול התלע תחלצומ תורפפס וא ,לודגה לרוגב הכז וא ,אקירמאב רישע דודמ
 ,ודיקפת תא תונשל ונוצרב אלש וא ונוצרב אוה חרכומ ,זאו ,רישע אוה ירהו
 תרבחל ,תמדוקה ותרבחל שחכתהל הרבחה יקוח יפ לע אוה חרכומ ;וייח ירדס תא
 התוא עדי אל אוהו ותוא העדי אל איה רשא ,השדח הרבח :ךותל םנכהלו ,םיינעה
 לכבו ומאבו ויבאב שייבתהל השרחת הרבהה יסומנ יפ לע חרכומ אוה רשא שיו
 ,השרחה הרבחה יסומנ יפ לע ןכ םג ,הלוכי הניא ותשא םג רשא שיו א ,ותחפשמ
 ידוהי היה רשאכ ,זא ול התיה הבומ ,הטושפה תידוהיה ,איה .וישכע ויניעב ןח אצמל
 הלאכ םישעמ . . .דוע ול -ןוכסת אל - רשעתנש ונייה - הלעתנש ןויכמ לבא ,טושפ
 תושעל ותמה לעו ופא לע אוה חרכומ םימעפלש אלא ,דבלב וז אלו ,םוי לכב ורקי
 רשא ,הלאל המודב םישעמ תושעלו ,ללוהתהל ,םיפלקב קוחשל :םינונמ  ,םישעמ
 ליבשב ,רישעה רוחיבו ,שיאה השעי אל המ לבא .םהמ ץלפתמ אוה ובבל רתסב
 ןיא : בל םישי אל םיעשפה רתי לכלו םחל תפ לע קר עשפי ינעה ןה - + הרבחה
 לע,ה לכ לע עשפי אוה - רישעה ןכ אל ,םהב ןייעל תורשפא ול ןיאו יאנפ ול

 -,רימת שארב-ץפוקה טוידהה הז ,שדחה רישעה םג המו "םיאטח לע, לכ לעו "אטח
 אוה .עשופכ תואר תה ל ידכ אלא ,ומצע "עשפה,ל ותבהא ינפמ אל עשפי אוה
 ידכ קרו ךא לעשו דעצ לכ לע ,ולש ינחורה יינא,ה תא ,"ותושי, תא לטבל ןוכנ
 לבא ,םימושפה וירוהב קבד אוה ובבל רתסב .הנוילעה הרבחה ןמ שיאכ תוארתהל
 יניעב קוחצל ויהי אמש ,הארימ ,ונחלוש לא םבישוהל ,ותיבל םתהקל לכי ומיא
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 .פישעמותונשהחהמ

 תא איצומ יננהו ,םתוא איבמ | יננהו ,התע ונל םיצוחנ תונברק | ,יביבח = ,תונברק
 . ףרנוטופהל הרסומו הנורחאה יתטורם

 תעכ איה הצוחנ המכ יתדמל וז הנשממו ,יל קותמ םג אצי זעמ יכ ספא

 ףרנוטופ תויהלו התוא רומלל יתעדב יתרמגו ,הל ןוכנה בוטה ריתעהו תאוה הכאלמה

 .לארשיב
 דנומופ, חתופ ינא בורקב יכ ,םיקוחרהו םיבורקה יריכמ לכ אנ ורשבתי .ןכבו

 היהת דוחיב .הושה חקמב תומלש תופסא וא םידיחי ינפ 'םלצל, ינא ןוכנו "איפר
 רתוי רכ הפ .תונטק וא תולודנ ,תומלש *תוצובק, ,תופסא לש תונומת - יתונמוא
 . ינומכ הכאלמ לעבל .בחרג

 - אל םאו ,"חלשה,ב דוע .ילוא - הכנ םא ,םינפ הארתנ בורקב יכ ,הוקא
 : השדחה *הצובקה,ו האבה הפסאה דע ,יביבח ,יחל הכ ...רחא קרנופב רשפא

----+ 
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 הקפגיול .ל א

 לכב טעמכ .הלאה תוצובקה לכ תא תולתל יתיב תוריק לע םוקמ אצמא היא דוע
 :ךמצעב ענה .הצובקמ יונפ םוקמ רוע ןיא  ,תולשבמה רדחב וליפאו ,תיב ירדח
 ,שמחב שאר בשויל ןגס ,תורבח שלשב שאר בשוי ,תסנכה תיבכ יאבג יננה יכנא
 עדוי = ינניא - ,רבח םתסו ,רסירתב דעוה רבח ,רשעב דבכנ רבה ,ששב ןובשח האור
 טעמכ ,התע גוהנכ ,תורועסו  ,םויב השמחו םירשע - תופסא .תורבח המכב ימצעב
 תדובע לש םירקיה םיעגרה םתוא לע דאמ םיסח וננה ירבחו יכנאו ...הפסא לכ ירחא
 ונחנא םילרתשמו ,וחכשי אלש .הלילח ןוימטל וררי אלש ,הרועסבו הפסאב ,רובצה
 םהיתובא תא ריקוהל ודלוי = םינב ועדי ןעמל .םיאבה תורודל ןורכז םהל ריאשהל
 איכא אלש םוי  ךל ןיאו ...תוצובק  ונחנא םיניכמ - תאז תו ,םהיכרדב וכליו
 ,השרה הצובק התיבה

 וזיאבו ,הרבחב דימת ךמצע תא תוארל םיענ ללכב .ראמ ןינעמ רברה ,יאדוב
 המ ודינה :רובצה יכרצב םינקסע לש הרבחב ,'םעה חלמ, לש הרבחב -- ז הרבח
 יכ ,תוא = ..,ונמצע תבהא לש םיענ יורינ הזיא ונל םורנת תול:תסהה לבא ,ודינתש
 ידעלב יכ ,שוחב הארת יתיערו = ."אירוטסיה השוע, ינא םנ יכ ,"אינק אלטק, ינניא
 המיענ השנרה ןכ ג - .תינש תאזו ...לארשי ללכבו להקב ,ריעב המיאמ השעי אל
 תוצובק לע יתנומת תא האור | יננה .תטלוש הנקזה  ןיא תונומתה חולב יכ - דאמ
 ןיירע םש יננהו ,רובצ יכרצב ןקסע | תויהל יתולחה זאמ ,הנש םירשע טעמכ תונוש
 ךושמה דפח לש טוחו סתרובגו םפקתו םימולעה ןח לכ סע ,זא יתייהש *ךרבאה, הז

 ךשמב ילע וצפקש הנקו ינמס הויא םימעפל שינרמ יכנא | יברקב יכ תמא ..,םהילע
 יננה יכ = ,יל ודיני ןה ,תרחא יל | וריני הנה ריקה לע תויולתה יתונומת לבא ,תעה
 יתייהש תעב ,יתנומת תא *הצובק,ל רימת | ןתונ יכנא יכ) יתייהש ךרבאה הז ןיידע
 ,רבדב שי רחא ןורפח יכ אלא  .בוט לכה יארוב הזה רצמו | ,(..,אטהל םירשע ןבכ
 תנומת :תונומת וזיא יתובאמ יתלבק השוריב .תיבה תוריק לע םוקמה רסוח -- אוהו
 לעמ ורפוה רבכ ןהו - הלאכ דועו יברעמה לתוכ ,אנליומ ןואגה תנומת ,וניבר השמ

 תונומת ואב םמוקמ לעו ,םינשיה םילטלטמהו םילכה ןיב ,הוזמב םיללונתמו ,ריקה
 ...רקיה "יפוצרפ, םע תונוש תוצובק ,תושדח

 תופסא הל םנו ,רובצה יכרצב | תינקסע איה יתיער םג יכ ,הומ ערש המו
 ...התנותח ינפל היהש ומכ הפוצרפ תא  תוארל םיענ הל םגו ..,"'תוצובק,ו תודועסו
 םיבירמו םיחכותמ ,וניניב הבירמ דימתו "היתוצובק,ב איהו ,"יתוצוכק,ב אב יכנא הנהו
 רוכשל היהא חרכומ ףוס ףופ יכ ,יכנא האורו .ריקב "יונפ, םוקמ לכ רבד לע ונחנא
 .תוריתעה תוצובקה לכל םוקמ תתל תורשפאה יל אהתש ידכב םירדח הזיא רוע
 הקדצ ינינעב | ,תורחא תואצוהב ץמקל חרכומ היהאו ,הבורמ היהת יאדוב האצוהה
 ..!ללכה ינינעו רובצה יכרצ ליבשב ינומכ שיא השעי אל המ לבא ,"םינבה ךוגה, וא
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 תאז לכב - ,הנש םירשע דועב  ןנוכתו הנבת *השדחה"הקיתעה, | הנידמהו ,ץראה
 יתדנה רבכ ,יל המודמכ ,יכנאו + איהה תעה דע םנרפתא המבו : הלאש - הלאשה
 לעב :הלודנ ההפשמב לפושמ יננה יכ ,יביבח  ,ןיבת ךמצעב  ,יתדנה אל םאו ,ךל
 -ץוחב הצחרה תומוקמל הנשו הנש לכב תעסונה ,'םיבצע, תלעב ,תינלוח השאל
 תא ןיכת הינשה | ,םויזנמינהב דומלת ןיידע תחאה רשא ,תונב המכל באו ,ץראל
 דומלת תיעיברה ,תורלימל רפס תיבב ןחבת תישילשה ,םינשה תאופר דומלל המצע
 'ץראל ץוחב שרדמ תיבל עוסנל רמאת תישימחה ,(שזאסאמ) "שומשמה, תפורת
 ,אירטלאהכובה תכאלמ םיבתכמ ידי לע דומלת תיעיבשה ,הרומ תויהל שקבת תיששה
 הל שי הארנכ תיעישתה ,הביתכה תנוכמ תודוא לע בושחת ,יל המודמכ ,תינימשה

 ה"ב יננה | רוציקב ...ךדתשהל תדמוע ללכב תירישעה ...תירישעהו ,אקיזומל "סינזא,
 ,הברה תוכחל לוכי יכנא ןיאו האצוה לעב

 ינונרז רפוס וא לארשי ץראב רכא יתייהנ אל רשא לע יתטרהתהש טעמכו
 רשא ,דובכב הסנרפ יל שקבל הכו הכ יתינפ ידמ יכ ,"ןימאת - יתאצמו יתעני, לבא
 תוינומלצה, וא איפרגוטופה תכאלמ תא יתאצמ הנה ,תוינויצו תוינחור טעמ םנ הב היהת
 ,התוא דומלל יתעדב יתרמגו ,התע םירמואש ומכ

 םיריתעו ואובי .םימי יכ ,חוטב יבל ןוכנו ו דיתעה שיא אוה הז ךא - ,ףרנוטופה
 .'תוינומלצה, לע דומעלו םתונמוא תא בוזעל (ןבומכ ,לארשיב) תונמוא ילעב לכ
 תויחל לוכי ידוהי שיא .ומויב םוי ידמ ונלצא רבנתמ הלאכ םינמואב ךרוצה תמאבו
 ףרנומופ ילכ לבא ...ריעב אפור ילב ,ריעב רלדנס ילב ,טייח ילב ,ריעב הפוא ילב

 .בשומה םוחתב הדחכנ רתויהו הרעצמ רתויה ריעה וליפא התע םייקתתש רשפא יא
 רליה ,החפשהו תרשמה  ,תינברהו ברה ,תבהו ןבה ,םאהו באה תעכ םיקקזנ ףרנוטופל
 וסראתנ יכ הלכהו ןתחה .םויהכ וראותי = לכה - ןקזה באהו | ,דלונ התע הזש ,ןטקה
 םהילעש .םיסיטרכ לע תאוכ ועידוי -- לודגה סרשא רבד לע לבת יבשוי לכל ועידויו
 ונימזי - בהזה וא ףסכה תנותח תא ונוחי יכ ותיערו לעבה ; םהיתונומת תוריוצמ
 תחמשב, ויללפתמ תא ךרבי יכ ןזחה ;םהיתונומת םע םיסיטרכ לע םהיחרוא תא
 ,ןכ םג - השרחה הנשל והער תא ךרבי יכ שיאו ,הלאכ םיסיטרכ לע ךרבי - 'םירופה

 הלאכ | םיפיטרכ לע השירדה | יהתו ,בוחרב טשפתנ גהנמהו .הלאכ םיסיטרכ לע

 ,הקזחו הלודנ
 'תוצובק, וא איפונכ לש תונומח תונורחאה םינשב ופסותנ הגה ,תאז דבלמ

 .םתדועפ תא *הצנל, ידכב הצובק וניכיו ףרנוטופל וכלי דימ - דחאכ ולכאש השלש

 הצובק | דימ - הפסאתנ יכ הפסא ; וירחוב לש הצובק ןיכהל לרתשי ,רחבנ יכ יאבנ

 םג וברתנ הנה ,תוברתמ ןהירחא תודועפהו תופסאה יכ ₪ .המורכו ,םימלוע תרכזמל
 עדוי = ינניא יכנא לבא ,יביבח ,ךתיבב התא ךיא עדא אל .ליהבמ ןפואב תוצובקה
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 ושכע ונלצא גהנמה הככ ,תבשה דובכל םיאלוממ םינדב תירב ינבמ אלש םיחרואה
 ,ריקפ לכ ,ןהכ לכ ; ךרוצל אלש וא ךרוצל םא ,ונתרות ירפסב הלאכ םיחרוא דבכל
 המו ,"הרותה רפס, תא תרכזמל ול ונחנא םיבירקמ דימ - וננחמל אבש רטוש לכ
 הרכוהה - םייחל הרותהש המו !ערוי ימ + ולנלנתי הפיאו הלאה תורותה לכ תירחא
 .םימשה תוחור עברא לכלו ןימילו לאמשל וניתורכזה תא ונחנא םירופמ ; םיתמל איה
 םינהנמ הברה סנשי ןה ;יתשרחה ,ונמצע ןיבל וניניב קר ,יאשחב הככ ונגהנתה ּולו
 אל -- רתוי וא רפח הזכ דחא גהנמו ,ואב בורקמ םישדח םינהנמ ,ונלצא תוטש לש
 םנ רשא ןעמל ,תומרנלטב תאזכ עידוהלו עירהלו עוקתל לבא .רירומ אלו 4 הלעמ
 ,לרו יינע םע ונמע !פיכ ןורפח לע לבחו ,רתומל יאדוב - ונתוטש תא ועדי זירפב
 ינינעל ,ימואלה קנבה תוינמ תונקל ,תונויצה ינינעל ,ץראה תבחל לארשיל ףסכ ןיא
 ,המודמ רובכל 8 ףסכ ,ףסכ שי לבא ,בוט רבד לכל ףסכ ןיא ללכבו -
 היחתה ינמים הלא לכ יכ ,םירמוא יל .לבה לש תומרגלטל ,הטורפ הוש לש הואנל
 ימחולל ותדות ישנר תא עיבהל ץופחיו היחתל ץיקה ויתורדש לכב לארשי םע .םה
 תאזכו תאזכ .. ,ויתושנר תא עיבהל אוה ךירצו ויתודנ לכ לע אלמ ובל  ,ותמחלמ
 ןמתסת הלאכ םינמיסב קר הז עודמ לכא ,היחתה ינמיפ ,איה ןכ יכ רשפא .יל ורמאי
 ריע הנשי יכ  ,ועדי זירפב רשא ,היחתל הצוחנ יכו - + םירחא םינמיסב אלו היחתה
 ינולפו יגולפ אקודו תאזה ריעב הדסונ וזכו | וזכ הרבחו ,בשומה םוהתב וזכו וזכ
 הדבאה לע םתרבח םשבו םמשב םרעצ תא םיעיבמ םהו ,הרבחה ישארו םיאבנ םנה
 ? הלאכ תורענ ישעמ ילב *היהת,ל הל רשמא יא יכו ...'וכו הלודגה

 ,היחת ןמיס םוש הוב ןיא יכ | ,תחאב | יכנאו ,ודינתש המ ודיגה ,יביבח ,אל
 ,יבמופב ,םוסרפב ,הלאכ םיעוצעצב טעמ עשעתשהל ונמעב הנשי הדחוימ היטנ יכ קר
 - הדיתעה םידוהיה תנידמבו .תומרגלטב ...םנו תונמתהב ,תואבגב םילצלצמ םימואנב
 ףגע הזיא ,יבלב יתכלמנש העשבו .הנידמב ןושארהו שארה היהי ףרגלטה דיקפ הנה
 המכהה תא דומלל רשאמ ינפל בוט ןיא יכ = ,רמוא יתרמנ ,םייחב יל ררבל הסנרפ
 סוי םוי ונינותעב תוספדנה תוברה תועדומה ןיבו .הכאלמה לא יתשננ רבכו .תאזה
 ימר יתחלש רבכו ,וזכ הערומ םג יתאצמ ,םיבתכמ ידי לע קוחרמ דומלה רבר לע
 יתבשהו םהב | יתנייע רבכו ,םיטקפסורפו םיבתכמ יתלבק רבכו ,םילקש המכ המירק
 תא יתנבה אל תמאבש יפ-לערףא ,ךרדה יצחב יתרמע רבכ ,רוציקב - םהילע
 תוכאלמה ןתוא לכב גהונ רבדהש ומכ ,יתוא ןיבה אל קוחרמ הרומהו םיטקפסורפה
 לא יתשגנ יכ = ,רקיעה | ,עגונ רברה ןיא | םנמא ןינעה ףונל - .קוחרמ ודמלי רשא
 אמע יכ | ,יכנא ארי ,הנושאר :םימעט ינש ינפמו ,יתמחנ יתבש יכ ספא .הכאלמה
 דעו ןדמ, | םינופלמ לש תשר היהת םידוהיה תנידמבו  ,ףרגלטב קפתסי אל אזיזפ
 ןמ  רהכי אל  ףרנלטה | יכ ,חיננ םא ףא יכ ,רקיעה אוהו ,תינש תאזו ."יעבש ראב
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 אל הז עודמ ,יניעב אלפי יכ קר ; הזה "יחה ןורכזה, ןמ בוט רתוי ןורכז ,ןבומכ ,דל
 רביליהומ שירה ,רקסניפ ר'ד | ,ןיקסנלומס ץרפ תומ ירהא םג הלאכ םיעיצמ ואצמנ
 עודמו ,ונמע תבוטל 'טעמ אל ולעפ, ,יל המודמכ ,םה םנ רשא ,הלאכ םש ישנא דועו
 --ונבבל רתסב .'עודמ,  ןיבנ .םנמא ,ונמצע ןיבל וניניב -- + ךכל הכז "אלוז לימע,, קר הז
 תובר ; 'םיירבע רתויה, תומשהמ רטפהל יפה המכ הז ונתאמ רחא לכ - + דחכנ המל
 לכבו תע לכב אל רשא ,ונלש ירבעה םשה ליבשב *תומיענהיא, ונשפנ הל העבש
 ,"אלוז .לימע, תמ הנהו ... ותולגל ונחנא םיחרכומ רשא שיו ,וריתסהל רשפא םוקמ
 ביבהה ורובג תא תונכל ליכשה רבכ "עובצ טיע,ב ופאמ סגו ,דאמ לצלצמ םש *לימע,ו
 הרדקב הרשכ ףכ, ךל ירהו ,ונמעל בוט שרד אלה אלוז לימעו ,"לימע, םשב וילע
 ,בשחנ לארשי יאנוש ןיב אל אוה םנו  ,בוכריוו ףלודור תמ/ וירחאו . . ."הרשכ
 זז םת| ,ףלודור םשב ותריטפ שרוחב םידלונה םינבה תא אורקל רשפאו רשפא
 ונינבו לארשיב תומשה תלאש הלקנ לע רתפת הזכ ןפואב . הבוט תרכה היהת
 עמשמל דוע ורוחי אל םהינפו ,דחא שנועמ תוהפה לכל םירוטפ ויהי ושכע םידלונה
 - איה ןיבא אלש המ לבא , תאזה העצהה תא ינא ןיבמ ןכבו ...ירבעה םמש
 ,הצחמו םידוהי השלש לש ק'ק לכמ ,בשומה םוחת תוצק לכמ תומרגלטה העפש
 םידוהיה ונחנא םנ יכ | ,הריבה זירפב םילודגה םישנאה ,םכל עודי יוהל, :  רומאל
 תא ונארק ונחנא םנ ל'ת ,לארשי תיבב םינורחאה ןמ ונניא "האטלה בגז, תולהקב
 המו לעפ המ ,ונחנא םיריכמו םיעדויו םיקלח המכו המכב 'סופיירד, םסרופמה ןמורה
 אלב ףטקנ רשא לע ונתנותו ונרעצ תא עיבהל ונא םירהממ ןכבו .חונמה השע
 ,י"מות םסרפתהלו סויב וב ג'ט חולשל קיפסה אלש ימו .הזה ןוננסב דועו דועו ,"ותע
 קיפסה רוע םרט ,בירעמה תלפת ירחא רימו ,םירופכה םויב ותתוע ןקתל רהמ
 הרכוה ושע יכ ,להקהו םיאבגה םשב עידוהל זירפל המרגלט ץירה ,טעמ ובל דועסל
 ,רטפנה תמשנל

 .ראמ בושח | גהנמ ןכזסנ אוה ,ומצע ינפב אוהשכ ,תורכזהה גהנמ יאדוב
 תמאב רשא | ,םיטעמה הילעה ינב קרו ,לודנ רתויה דובכל בשחנ לארשיב םינפלו
 'תוינומה,ה תפוקתב םגמא וישכעו .םתומ ירחא הזל וכז ,םהייחב םמעל םילודנ ויה
 תעכ ןיצמקמ ונא ןיא .םירלדנפה בוחרל הסנכנש שעמכו ,התלודנמ הרכזהה סנ הדרי
 הירב ינב ,םימלש תורבק יתב טעמכ - + ןורכזה ימיב תעכ רכזי אל ימו ,תורכזהב
 יס אלא ,ןכתת אל תאזכ יכ | ,רמאל הלילח יאנק יכנא ןיאו ...תירב ינב םניאש םנו
 ןיב םילאוג םהל שי ןכ םנ ,לשמל ,םינימראה ןה :יבלב הבשחמ הלעת רשא שי
 ...ונומכ םהיתורכזהב םה םינרתו םא הנופא תאז לכבו ,ונממ הוחפ אל ילוא ,םימזה

 קרי אל קרש ימ לכ תא ונתד ינהנמב דבכל ,ונימיב טשפתנ הז גהנמ ,ללכבו
 תג דככל םינפל גהנמה חיחש ומכו . ונינמב וקרייש הלא תא סנ םימעפלו .. .ונינב

 פו



 זמרנלטהו - טובעב | ןתי הנורחאה ותסכ תא .הרובקל וא הנותחל ,לבא לש וא

 תבוטל ,רפסה תיב תבוטל בדנל םעה תא לינרהל םירפוסה ולדהשהש המכ .הלשת

 הכרב לש המרגלט םוקמב ,"ימואלה דנופ,ה תבוטל ,תונורחאה םינשב ,וא ,םילעופה

 םיבורק םינתוחמ לש םיקלח העשתו םיעשתו ,םדיב הלע אל רבדה - החנא לש וא

 אצמנ םאו .תומרגלט ידי לע קרו ךא םהיתוכרב תא םיהלוש התע דע -- םיקוחרו

 רפסה יתבו םילעופה וא ימואלה דנופה תבוטל ותכרב תא שידקיש האממ זוחא דהא

 בדני דנופה וא םילעופה תבוטל ,ודי הני אל הזמ םגו הזב זחאי אוה הנה - ופיב

 ומצע תא שיגרי  תומרנלט אלב ידוהי ,הלשי  המרגלט םג ךא ,םיברב תאז םסרפיו
 לכונ - 'יכנא יח  יכ תוא - תומרגלט הלוש יכנא הנה, .םלועה ןמ לטבו רבע ולאכ

 ,עודיה םנתפה ןונגסב רמאל
 דנלטה וברתג דוחיב  ,םידוהי ןיב תומרנלשה רתוי דוע ובר תונורחאה םינשב

 יל ןבומ וגיא ,ארוקה יביבח ,ךינפל תודוהל ינא ךירצ ,הזה ןינעהו ,םימוחנ לש תומר
 הלאכ תוכרב רשא שי ."בוט לזמ, לש תוכרבב ושיחי עודמ ,ןיבהל לכוא דוע .ללכ

 רהאת אל םא עדוי ימ  ,בתכב ךירבד ואוביש דע תוכחל רמאת סא יכ ,שיחהל ץוחנ
 הכרבהו "רשואמה נוזה, טרחתי אל איהה תעה דע יכ ונל ברעי ימ ...דעומה תא

 רשפא אלה -- + יאמל -- םילבא םוחינ לש המרגלט לבא ...הללקל ול ךפהתת אל
 וא םוי רובע ירחא וליפא ךבתכמ תא םילבאה ולבקי םאו | ,ןימוהנת בתכמ הולשל
 תאז לכבו .היחתל בושי אל חטב 'רטפנה, איהה תעה דע יכ ,ותעב היהי דוע ,םימוי

 העידי העיגה קרש ןויכמו  ,התוא ןיצימחמ ןיאו איהה הוצמב דאמ וניחא ןיקדקדמ

 רעצ תעבה לש הנונמה תורחתהה ליחתת דימ ,לודג דחא תריטפ רבד לע הביצעמ

 .ףרגלטה ייע

 ,םלועה תומואמ רתוי הברה וב ןיקדקדמ םידוהי וב וקיזחחש גהנמ לכ ,ןבומכו
 ,הלאכ תומרגלטב םיביח לארשי לכ יאדוב -- ,םלועה תומוא ינבמ אוה תמה םא םג המו

 לבחו לבח ,יאדוב ."אלוז לימע , םסרופמה רפוסה ומלועל ךלה הנה ,אמגודלו
 םתעד םיניקומש ןמז לכ הלאכ םימכח ידימלת ינקז ;ארפעב ילבד ארפוש יאה לע
 הבורמ הכרב איבמ היה יאדוב הברה םינש דוע הזה שיאה יה ולו םהילע תבשיתמ

 חכ יתפרצה םעהו תיתפרצד תורפסה הרבא ותומב ; םידוהיה ונל םנו לבח יבשוי לכל

 .ףלא ינמ דחא רשוי ץילמ :הלודנ הדבא ודבא ןכ םנ  םידוהיהו ,דאמ לודג יתורפס
 בר המו -- רתוי הברה ודיספה םימעה הנה | ,ונחנא ונתדבא הלודג אהתש ךיא לבא

 יהיו םיטעה יניע תא וילע ךשמ יכ דע ךכ לכ בר !םירבעה הנחמב אקוד ןואשה

 .. לכ יפב ההישל

 רטפנ ובש שדוחב ודלונש םירכזה לכל אורקל ועיצהש הלאכ | ואצמנ םנ
 ןיאו ,אוה הפי ומצע דצמ הזה גהנמה .הונמה רפוסה םשכ ,'לימע, םשב לינה רםוסה
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 ,םלוע לש ונובר - *םיחקמ,ה .ינונרז רפופ תויהל םלוכמ בומ לבא .תירבע אינולוקב
 ןכדסנ - םתרוחפ לע השירדהו ..םינש שמח רחא י"א יבנעל םהמ יצחה היהי יאולה
 יכהל הברתש המכ .םינש הברה רחא  לארשי-ץרא ןייל .התיצחמ היהתש יאולה
 ןיקרוב ןיא = .תכלהמו הפירח הרוחס לכ  ומכו | ;הועלבי הפכב | הדועב -- 'הרוחס,
 ,רוציקב...הבוט ןיעב ךממ התוא ןילבקמ - איצמתש ךיאו איצמתש המ ,הברה הירחא
 תוספורטיפא תחת ,לארשי ץראב רכא תויהלמ אוה בוט ןפוא לכבו .שיב וניא קסעה
 יקלחב חומשל קר היה ילעו ,בוט לכה ךל המודמכ .םיספורטיפא המכו המכ לש
 הרוראה יתנוכת לבא .הז ילרוג רעב תודוחל ךירצש ימל תודוהל םויב םימעפ ףלאו
 םנ ינתדירטהש איה - תוירבה ורמאיש המ לכל | ןזוא תוטהלו רבד לכב טטחל
 הזה קפעהש ,רימת ילא םרמאב ,יתרובעמ ינועירפהש םישנא ואצמנ יכ ,הז ימלועמ
 םעפה דועו  ,םימי ךרואל םייקתי אלו םויקה תוכז ול ןיא ןונרזה יכ ,יערא אלא וניא
 יתנבה אל םעפה םג ,ימצעל יכנאשכ ,לארשי ץראב תורכאה לש אירוטסיהה התוא
 איה ןושל ןכזסנ תרבודמה םידוהיה ןושל ,יכנא יתעדל .םינקפסה ירבד תא בטיה
 שיחהל הקדצ לכ ונל ןיא ונאו ,םיבר םימי םייקתהלו תויחל תלוכיהו תוכזה הל שיו
 היה המו אב ןיאמ ,ןונרזה לש וסוחי תלנמב קודבל ץפח יכנא ןיא .התלפמ תא
 יאדוב ,ודינתש המ וריגה ,ןונרא'ז שיש םוקמב .ידמל *דהיתה, רבכ ןפוא לכב ,םינפל
 םיפי םיסומנ הברה ,םיבוט םינהנמ הברה םג וחכשי ,וניאש םוקמבו ..,םידוהי םנשי
 , יתעד איה הככ ...ומייקתיש יאדכו יארכ רשא ,'תודהי ירורפי הברהו הברה רוציקב
 יתוליחה ,יפוד הב ליטהלו תאזה הפשה ירחא ןנרל ירבח וליחתהש ןויכמ ,תאז לכבו
 לבא ,אל וא וקדצ םא :יתרמא יבלכו רבדב קפס ליטהל יכנא סג  ,דימת יכרדכ
 .תויאדו רתוי היתודיתע רשא ,תרחא הסנרפ ירעב שקבל יתוליחהו ,יעבימ שחימל
 הכאלמה וז ,ףרגלטה תכאלמ תא דומלל רשאמ ינפל בוט ןיא יכ ,יתאצמ הז הארו
 ךל ןיא יכ ,םידוהיה תנידמב הילעב תא היחת הטב רשא המכח ןיעמ ,הלקהו היקנה
 הריתעה םידוהיה תנידמב יכ ,חוטב יבל ךומסו ;ונמע ומכ ,וז האצמהב שמתשמ םע
 ,בתכמ בותכל יאנפ ול ןיא ירה ידוהיה יכ ,ףרנלמ קר  ,ללכ *אטסופ, היהת אל
 ובישיו תבותכה יפ לע לבקתיו דעוימה ומוקמל עיניש רע החונמב תוכחלו זגראנ וחינהל
 .ףרנלטה ידי לע וירבד חלושו ץאו זפחנ אוה אלא ,הזה רדסכ ןכ פנ הבושת וילע

 אוה ,רחא ונמדקי ןפ דחפי דימח אזיזפ אמעו ,תוכחל תוהש םהל שי םלועה תומוא
 ,תואכנ יקפע לע :וב קסוע אוהש רבד לכ לע אלא ,ונוממ לע קר אל לוהב

 לכב ץמקי ידוהיה = .וילא הלק העיגנ ול שי קרש המ לכו המודמ דובכ ,תונמתה
 אל | .לכאי אל יכ ,רשפא .תומרנלטב אל קר תוצוחנ רתויה וליפאו ,תואצוה ינימ
 ןורפח ינפמ לכה | הקדצבש רבדב קלח חקי אל ,תירבע וגב תא דמלי אל ,התשי
 הכרב לש  חמרנלמ חלשי אל ידוהיהש .ענמנה ןמ מעמכ ,רשפא יא לבא ,הסנרפ
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 כל "םישורק, ויח יכ ,שארמ םנמא יתערי .יל חנה ,יטפומה לא הכומה רמא ,ךמס
 חה יכ .ןריד ןורינב ןכו ..יתימד אלו יתללפ אל - החפשמה הלדנ ךכ לכ יכ ,לבא
 בידנה .החפשמה הלדג ךכ לכ יכ יתללפ אל ירועמ לבא - יתערי םיספורמופא ויהיו
 יבבוח לכ ,הכימתה דעו ,לעופה דעו ,םהיתרשמ יתרשמו םהיתרשמו וירזועו ומצעב
 אל ןיידעש יפדלע ףאו ,רתויב הלודג החפשמה לבא | ,ורינתש המ ודינה .,,ןויצ
 ןיננרמ תוירבה לבא ,יל קיזהל ולכוי המבו יל וקיוי המכ רע ,וללכב ןינעה תא יתפקה
 ונבלתיו וררבתי רשא דע ,טעמ תוכחל יתעדב יתרמגו ,שיב קסע תוספורטיפאה יכ
 תורמל יכ ,רשפא תאז לכבו .םירחא םיקסע שקבל - איהה תעה רעו  ,םירבדה
 תא ילע לבקמ | יתייהו םהב חינשמ | יתייה אל | ,ילע וליטהש םילודנה םירחפה
 ,תרמנו ,תוספורטיפא לכ וב ןיאש ,רחא קסע יל הרקנ םיתניב לבא ; תוספורטיפאה
 ןירחאמ ןיא - תוירבה םירמואש  ומכ - דמלמ תויהלו תומל, יכ ,ותוא תוסנל יתעדב
 תא | סינכא יחרכ לעב ,אוה בומ אל שדחה | קסעה יכ | ,הארא םא היהו .'םלועל
 ,השודקבש רבד,  ןיעמ ןכ םג אוה הזה שרחה קסעהו ,תוספורטיפאה לועב יראוצ
 הרומתה .לארשיב רפוס יתייחנ ,לארשי-ץראב רכא תויהל תחתו .תורפס לש קסע
 תורכאב וליחתה התע דע יכ אלא | ,םיבר הב ושד רבכו ,ירמנל חשרח הניא תאוה
 רע ,הכו הכ ןיב יכ | ,תורפסה ןמ יתולחהו רדפה תא יתכפה יכנאו ,תורפסב ומייסו
 ירפוסמ הברה םע םיבותכב יתאב ,היספורטיפאו י'א רבדב םירחאבו ישפנב יתכלמנש
 ינינע תא יתדמל ימצעמו  ,םיפסאמו םינותע יכרוע םע ,תונוש תורבח םע ,לארשי
 נשומ ףא יל היה אל זא דע רשא | ,םינינע המכו המכב *ןיבמ, יתייהנ ,איצינולוקח
 הקמב | ,ומעט בוטו ותריכמו ותיישע ןפואב = ,ףייב, ןיבמ יתייהנ דוחיב | ,םהמ לק
 לכל הטדאה תדובע תרותב ,תועיטנ תוכלהב | ,תועקרק בישב ,תואלחנ לש רכממו
 םילודנ םירמאמ יתכתכו ,בושיה ןינעל םיכיישה הברה 'תוניכמ, ינימ רועו דועו ,היטרפ
 .םיארוקה יניעב ןח ואצמ ירמאמו = ,'םיפירתו םירח, םירמאמ ,הלא לכ תודא לע
 ,,.םסרופמ רפוס יתייהנ רוציקכ

 םלועה תועידי לכ ,הליל ןיב טעמכ ,דומלל רשפא הכיא ,תאזכ התיהנ הכיא
 השעמ לע ןישקמ ןיא לבא ,ןיבא אל ימצעב ינא םנ - ןתודא םירמאמ בותכלו עבטהו
 א .,ינונזז רפוס קר תויהל יבלב יתרמנ יכ אלא | ,היה ךכ היהש השעמהו ,היהש
 ירשא לבא  ,ינונרז רפופ אלבו ירכע רפוס אלב םייקתהל ירבעה םלועל רשפא
 ינשהלו  ,םימשה תב רחאל איה - רעלליש רמא - המכחה, ,ינונרז רפוס אוהש ימל
 'םימשה תב, תניחבב איה רבע תפש .הלופכה ונתורפס םג איה הככו .,'תבלוח הרפ
 אוה ןונרוהו : ףסכב רכמנ וניאו הנקנ וניאש ינחור גנוע םהילע עיפשת איה ,הירפוסל
 ,הרישע הרבחב יאכנ תויהל בוט ...בלח תואלמ היניטע רשא *תבלוח הרם, תניחכב
 רוטרטסינימדא וא להנמ תויהל רוט  ,'בוט ידוה, לש ןתח וא ןב תויהל בוט
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 יריעב רשא | ,טושפ ידוחי ינא ירה  :ךכ יתימד יבלב ,לארשי ץראב רכא תויהלמ
 ,םיפלאלו תואמל הלאכ םידוהי ימוקמבו יריעב  ,ללכו ללכ רכינ כנא ןיא ימוקמבו
 פתוא ודרשיו םירה ורקעי םנ לבא ,המדאה תא ושרחי קר אל םהל תפ רעב רשא
 החאב רכא היהא = יכנא לבא-,לארשי ללכ לע תונעמוזתונעט םהל היהיש ילבמ
 לדגמו שדו ערוזו שרוה | ,םיבנע רצוב ,ןפנ עטונ ינגהו  ,לארשי-ץראב תוינולוקה
 פיבי הליגה תוצופת לכב לארשי םע לכו ,תוצראה לכב םירכנה רתי לככ  ,תומהב
 המצע הרפה ;יתלנע לארשי לע - הלכש יכ יתרפ ,יתודיתעל גאדיו יב ראפתי ,ילע
 יכ ומצע תיבה  ,וחונקתי לארשי לכ - סרהי יכ ינג | ,יתרפ לארשי לע - התמ יכ
 םגו ,םירחא ונקי ה לכ - םירומחהו םיסופה ובגגנ םא ,והונבי לארשי לכ - ברחי
 לכו הלקת 5 ,הלחמ לכו ענג לכ | ,רוציקב .המואה ןובשח לע - המורתהו רשעמה
 ,ודיגתש המ ודינה | ,ידעב םיברע לארשי לכו ידעב ונאדי לארשי לכ ירה - ,הטטק
 ,יתערב .יתרמנ ןכבו .תושפנ חקול שממ ,ריהזמ ,"קירבמ, ,הזה בצמה הנה קוחרמ לבא
 העמשנ אוהה תעב יכ ,ספא .םעה ןחלש לא תבשל תכללו ינתוה ןחלש תא גוזעל
 יתכלמנ הב םיזוחאה םידחפה םתוא לכו "תוספורטיפא, הארונה הלמה םייחה ןיב
 יכ ,תטא | .ינפל יארכ קסעה ןיאו והוראתיש ומכ "הפי ךאלמה, ןיא ילוא יכ ,ישפנב
 התיה אל ולאו ,ילע הביבח םג איה ,עודי ןבומב ,תוספורטיפאה ,רבד לש ורקיעב

 יננה יעבטמ יכ  ,לארשי ץרא רבד לע יתבשח םנ םא ערוי ימ  ,ללכ תוספורטיפא
 יתלגרוה ךכ יכ ינפמ קר ,הלילח ,הסנרפה ינפמ אלו ,תוספורטיפאה תא בהואה שיא
 ...םיפיקת יפנכ לצב רתסהלו ,יבא לש ודנב ףנכו ימא לש רוניסב קיזחהל ירוענמ
 ,רבדמב חורכ ,'ךכ, תויחל ןכתיה .ןוממש שעמ יכנא שינומ תוספורטיפא אלב
 יסיכמ םלשל םג ינא ןוכנש שיו ..3 לבתה ידומעו םיקזחו םיפיקה ילב ,םדא ארפכ
 רבכ ,יתרמאש ומכ ,לארשי ץרא רבד לע יתבשחמ - ,תוספורטיפא טעמ דעב
 ראתל יתלכי אל - ולכות םא וקחש -- םגו ...תוספורטיפאה ןויערב הרושקו הזוחא התיה
 תוספורטיפא ילב ללכב לארשי ץרא םייקתת הז הככיאו יכנא םייקתא הז הככיא ,יל
 וניצהו רתויב הירחא ןנרל תוירבה וליחתהש ןויכמ ,תאז לכב ,בידנו ףיקת הזיא לש
 אנריעב ,התע יארכ ןיאש ,ישפנליתרמא ,בושיה לש *תצלפמ, רותב ,הוארל התוא
 אל ,לארשי "ראב רכא היהאשכ יכ ,תמא הזה קסעב ימצע תא עיקשהל ,אחתירר
 ,א חוירב ינוסנרפי לארשי להק לכ וא דחא בידנ הנה הרצ תעבו | ,בערב עונא
 השעמ םירפסמ | .יאדמ רתוי הלודג םירקבמה ירבד יפל ,תוספורטיפאה לבא ,רעצנ
 ולצא דומלל "יטפומה, לא אבש ןויכמ ,רמחמ תד לבקל וכלב רמנש ,דחא ידוהינ
 לש םישודקה רגנ אטחש אטח לע תוקלמ ותוקלהל יטפומה לחה ,תאוה תרה תרוח
 שודק דעב הקלמו ינולפ שודק דעב הקלמ ..,ונוע תא קרמל ירכב  ,דמחמ תנומא
 אתוטמב .ן'קה אב אל ןיידעו ...םישמח ,םיעברא ,םירשע ,שלש ,םיתש ,תחא ,ינומלא
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 חמאב םאה : ארוטלוק איה המ עדנ םרטו ,ארוטלוק רכד לע םירבדמ ונחנא תופוצר
 םירבדה לכו בוט ןיי סוכו האמחו םחל :הז יריכמ רברי היתודא לעש ארוטלוקה איה

 םיעדוי ונהנא ןיא דוחיבו + תרחא ארוטלוק םג הנשי יכ וא ,םדא לש ותעד םיביחרמה

 איה םג םאה :הריתעה םידוהיה תנידמב טולשת רשא ,תירבעה ארוטלוקה ינמיס תא

 נשומה ירה אלו .., + תרחא ירמנל : ,תרחא איה יכ וא ,הז יריכמ לש ארוטלוקה ןיעמ
 רתוי היתודוא לע ונחנא םירבדמו הנימ אקפנ ןיא אנידל ףוס ףוס רשא ,"ארוטלוק,
 וררבל ךרוצ שי תמאב רשא ,'תוספורטיפא, גשומה ומכ ,ירכש לבקו שורד, ךרר לע

 ובד לע םיחכותמו םירבדמ ונחנא רשא = ,םינש יתש טעמכ ונל הו  ,אניד ןינעל
 תוספורטיפאה תוהמ תא ראבל ויה םיכירצ ,יל המודמכ ,לכ תישאר , תוספורטיפאה

 ,היתודוא לע רבדל ןכ ירחאו ,היפיעסו הירדנו היקח לכל

 ,יכנאו ,ןולל םוקמו לוכאל תפ שקבל ףרוח לילב ינע ילא אב םא ,אמנודל
 י"תיתוברתה איפוסולפ ה לש הנורחאה אנקסמה יפ לעו השדחה ארוטלוקה תרות יפ לע

 הצוחה תולעמה לעמ ותוא יתכלשה יכ ,יתישע הרתי דועו המואמ ול יתתנ אל

 תורמל םא ,לבא .'תוספורטיפאה תרסה,, תועדה לכל יאדוב איה וז - תלדה יתרגסו

 םוקמו לוכאל םחל תפ ול יתתנו וילע ימחר ורמכנ איפוסולפו ארוטלוקה ינימ לכ

 'סופורטיפא, יתוא ארקלו ינפב קוריל רקובב רחמ תושרה ול שי ירה ,יתיבב ןולל
 :תמאב יכ ,הבהאב םלבקלו ויפודג תא עומשל היהא חרכומ יכנאו , לארשי רכוע
 יתתנ אלו יתעד לע יתדמע ול יכ  ,תוספורטיפא ינמיס הזיא ילעפמב אוצמל רשפא
 עונ היה יכ רשפאו ,תוטורפ הזיא חיורהל ומצעב לדתשמ היה יכ רשפא ,המואמ ול
 -וול ןתא ףופ ףוס יכ ,ערי אלה ,ינעה ,אוחו ,ול יתתנש ושכעו ...רוקו בערמ ץוחב
 ךרע ,וכרע תא יתלפשה ןכבו ;  יתונמחר תדמ לע ,ילע וכמסב ,חיורהל לרתשה אל
 +. ."ושפנ תא לטונ,ו םדאה תא גרוה תניחבב יננה העורי הדמבו ,ישפח םדא ן:
 ילובג תא ללכב ןמסל ,תוחפה לכל ,היה ץוחנ .ךסכוסמ דאמ ,ךסכופמ ןינעה ,רוציקכ
 = ךליאו ןאכמו ,תוספורטיפא ןאכ דע ,ןאכ דעו ןאכ דע :רומאלו  תוספורטיפאה
 -דע ,וא ,םיבידנבש בידנל וליפאו םדא לכל תרתומש ,תונמחרהו הלמחה תדמ ,טושפ

 , םדא לכל הרוסאה ,תוספורטיפא תלחתמ ךליאו ןאבמו ,תונמחרהו הלמחה תדמ ןאכ
 לכ תררובמ הניא תאזה הכלההש ןויכמו ,לארשי ללכל וליפאו , היהיש ימ היהי

 תוספורטיפאה | לובגל תונמחר | ןיסינכמו ןימוחתה תא ןיברעמ ונחנא ירה ,הכרצ

 הער םרגש המ - ,תועדהו םינשומה לובלבל םימרונו תונמחרה לובגל תוספורטיפאו

 . טרפב םכדבע ינא ילו ללכב םידוהי המכו המכל הברה

 ,היה ךכ היהש השעמו

 יתרמנ .םייחב ךרד יל יתשקבו יתלכשה ירפסו ינתוח ןחלש תא יתבזע רשאכ

 בוט ןיא ,זא יתערל יכ ,לארשי  ץראב רכא תויהל | ,םיבר תונובשח ירחא | ,רמוא
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 שלש םיתש אטבל לכוי אל יכ דע ,הלאה תורבהב םינורחאה םימיב לנרוה הככ
 יתלב וילענ תא אצמיו רקובב םיכשישכ ,תוספורטיפאו ארוטלוק ריכזהל ילבמ .םילמ

 .הניבמ התיה ,תירוטלוק רתוי החפשה התיה ול :החנאב רמוא אוה ,יעברכ םיצהונמ
 ןהלשה לא בשוישכ ,ןכ ירחא | .'קרב, םהל תויה דע םילענה תא תוקנל ץוחנ יכ
 חיבב סופורטיפא יננתי ימ :רמואו הנאתמ ,האמח ןיאו םה םחל ןיאו ןימח תותשל
 ארוטלוקה תודממ הניא וז - האמחו םח םהל אלב רקובב המ | ,לכה ןיכמ יתייהו
 הא ארקי רבד תישאר ,וב דבוע אוהש רחסמה תיבב ותדובע רדחל אובי רשאב
 - ותדובעמ ולוטב לע להנמה והחיכוי רשאכו ,הלכ דעו לחהמ ימוקמה ןותעה
 ךירצ ירוטלוקה םדאה יכ | ,ארוטלוקה רדגמ הניא וז תוספורטיפא יכ ,יריכמ והריכש
 .הביקל תוספורמיפא ןיא ותערל יכ ינפמ ,תכל םידקי םירהצה תחוראל .םינותע אורקל
 ךותב | ,ילצו לשובמ :רשב ינימ ינש ,הדועסה  ינפל "םיחולמ, לכאל בהאי אוה

 ןכ .יכ ינפמ ,םילכאמב תוברהל בהאי ללכבו ,הדועסה ירחא אמינרת ינימו ,הרועסה
 גשומ לכ םהל ןיאש ,םיסנו םיטושפ םישנא ,ההובנ ארוטלוק ילעב םישנא נהנמ
 ורהמי המה ; לישבתל לישבת ןיב לידבהל וערי אל ,םינתבער ללכב םנה ,ארוטלוקמ
 תא ואלמיו ,םהינפל וחינהש המ םהמ וחקיו ובושי ןפ ודחפי ולאכ ,ןוזפחב ,לוכאל
 םיאבה םילכאמהל םוקמ ריתוהל ילבמ  ,םהינפל ודימעהש ןושארה לישבתהמ םסרכ
 סילכאמ םילכוא אלא ,לוכאל ורהמי אל ארוטלוקו םעט ילעב םישנא לבא ,ןכ ירחא
 ירחא העימג ,הכיתח ירחא הכיתח ,אתוחינב ,הבהרהב ,טאל ,אעמק ,אעמק הברה
 הדועסה ירחא הוק לפסו הדועסה ךותב ןיי סוכ .םיתניב חוירו תוקספה םע ,העימו
 יכ ,חונלו טעמ םנמנל ץוחנ הלא לכ ירחא יכ ,ןבומ אליממ .ארוטלוק ןמיס ןכדמנ
 טעמ קסועו ותדובע רדחל אב היה ןכ ירחא ,האלמה ןטבל תוספורטיפא ןיא
 ותוספורטיפאל היד ,וירבד יפל ,יכ ינפמ ,התוא בזוע היה םויה דר ךא רשאכו ,הדובעכ
 ךרוצ אוה יכ ינפמ ,ןורטאיתהב תולבל בהוא היה ברעה תועש .םויב תיבה לעב לש"
 לש ותעד םיביחרמה םירבדה תשלש לכ תא בהא ותיכב .ירוטלוקה םדאהל יחרכה
 לצא דימת *םידסח-תולימג, תוולל התיה וכרד .ארוטלוקה תודממ םה יכ ינפמ ,םדא
 יכ ינפמ ,"רסח תולימג, גישהל היה רשפא קרש יט לצא ,םיריכמ םניאשו םיריכמ
 ונממ ו רד רשאכו . םידסח תולימג אלב םייקתהל ול רשפא יא ירוטלוקה םדאג
 םימרב ול םילועה ,ירוטלוקה םדאה לש םיבורמה ויכרצב קדטצמ היה  ,ויתובוח
 תויהל לוכי ימו + םעכב בישמ היה ,הלודנה ותרוכשמ לע וארה רשאכו . םיכורמ
 םיריצה לע דימת ובבס הז יריכמ לש וייח לכ ,רוציקב - 3 יתרוכשמ לע סופורפיפא
 . תוספורטיפאו ארוטלוק ינמיס אצמ דעצו דעצ לכ לע ;תוספורטיפאו ארוטלוק לש
 םה םיריכזמ ,םתעב אלשו סתעב ,ךרוצל אלשו ךרוצל רשא ,םיבר יכנא עדוי וחמכו
 םינש שמח . םכרצ לכ םיררובמ םניא ,תאז לכב ,הלאה תומשהו .הלאה תומשה חא
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 תמאב איה םאה -- + ןורשכ,ו .. תהקל תלכיש המ ךל תחקלו שארב תרמעו תצפק

 :טושפ וא ;הזל וכזי םיבר אלש הדמב ,שינרמ בלו תועד הנוה שאר ,םיהלא תתמ

 יסכנ תמאב אוה םאה - + ירשוע,ו ...+תוירבה | יניעב בר קבא תלטהו תוזע טעמ

 .) הבחרב  תויחלו הברה איצוהל ,תולודנ תופקה גישהל ןורשכה וא ,ידיינ אלדו ידיינד

 "וחא הפידרה םא יכ הז ןיא וא ,דובכה ינפמ החירבה תמאב איה םאה -- "רתתפמ,ו

 הרוגש רתויה הלמה -- "תוימואל,ו ...י*הצורנ ךירחא ינכשמ, תניחבב ,רחא דצמ דובכה

 תמאב םאה ? איה המ - 'רשוע, רחאו *דובכ,רחאו "הסנרפ, רחא ,וננושל לע התע

 םינינעה ליבשב .בירקהל תורשפאהו ןוצרהו םעה ינינעל תורשקתה לש הקומע השנרה
 'תוחרופ תויתוא, אלא הזב ןיא וא ;:שפנה תאו שוכרה תא ,םילודנ תונברק הלאה
 יכרצב ןקסע,ו +ההוכנ רברלו טעמ רדהתהל תלוכיה ונתי קרו ,םולכ תובייחמ ןניאש
 החודה הז תמאב םאה + אוה המ - רתויב וישכע ונלצא שקובמה סופטה הז - "רובצה

 וניבהש ומכ ,הברה השועו טעמ רמוא ,השעמו השוע ,רובצה יקסע ינפמ ויקסע תא

 תומוקמ רפירתב רבדלו "םשו הפ, תויהל ,םימואנ םואנל ןורשכה וא + םינפל תאז

 %ןנוהכ יושע היהי אל דחא ףאו ,תחא תבב םישעמ רסירת תושעלו תחא תבב

 המ - םוחתה ירע לכב וישכע םינודנ הילע רשא םימשה תב וז - אפונ 'הלכשהה,ו

 ומב ,ויתויטנו וחורו ומעט יפל ,וינשומו ויכרצ יפל ונמע תלכשה תמאב םאה איה

 תבוטל תימואלה ותלכשה לע וחרכ לעב וריבעהל תולדתשהה קר וא ,םיבר ומריש
 חורה,ו ..:"םיעבשומ,ה וניליכשמ תאז וניביש ומכ ,ונממ קזחה ,רחא םע לש ותלכשה

 וירפוס ,לארשי ימכח לכ תעכ וביריו וחכותי ויתודוא לע רשא ,ומצע "ימואלה

 םיאלממה םינשומה הלא לכ תא הזב טורפל יתאב םא ,לבא ...םאה ? אוה המ -- וינרבד

 - הברה םיכוסכס ידיל ואיביו םכרצ לכ םיררובמ םניאו ונמלוע לש וללח תא התע

 יכ ,יתרמא רשא אוה ...םישדחבש שדח םילמ רפס ךרצנ היהי ילואו ,ןוילנה רצקי

 רתויש המ אקוד ,ונינינע רתי לכב ומכ ,הפ םג הנה ,םילמדירפסב ורפנה ונרשע תורמל

 ףוס ףוס יכ ,הלאה תונורפחה לע לוחמל יתייה לוכי תאז לכב ,ונל רסחי - ץוחנ
 םנשי לבא .םירכזנה םיגשומה לכב םותסה תא ונל וררבי ,םימיה תוברב ,םמצעב םייחה

 יניעמ יתנש תא ולזגי שממ רשא ,הפ יתבשחש הלאמ םיצוחנ רתוי דוע םינשומ

 םתודוא לע ורבדי המכ הז .םהל םינורתפ אוצמל ידיב התלע אל יתלמעש ילמע לכבו

 תאז לכבו ,ונירבדמ תומב לעמו ונתורפס ןחלוש לעמ םידרוי םניא םינורחאה םימיבו
 ,םויה דע םכרצ לכ וראבתנ אל

 רשא תומסרופמה תורבהה ןה אלה :ילמ ןומזרי המ לא ,יביבח :,וניבת יאדובו

 לכ הזמ רבעמ םינויצה .'תוספורטיפא,ו "ארוטלוק, + ונלש אירוטסיההל וסנכנ רבכ

 הז ופעלי ןכ םג ןויצ יבבוחו .דנגכו דעב ,ךופהו רשי "ארוטלוק, הנהי םנושל םויה
 פרחאכ *בבוחו ינויצ  ,יריכממ דחאו ."תוספורטיפא, השקה הרבהה תא םינש יתש
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 הרותב יתיגהו הברה יתדמל רשאכ ,םיבוטה יתודלי ימיב .תאז הזחא ירשבמו

 רתוי היה ילש *ןונרז,ח וליפאו ,תירבע יתבשח ,תירבע רבדל ילבמו ,הלילו םמו*
 ןרקב יכ .,ינרוכז .םילמ רפס לכ יתעדי אלש טעמכ ,םהה םיבוטה םימיב - ירבע ויצחמ

 ריחיה םילמה"רפס  ,'ךורעה, 4 רפס חנומ היה ,םיזגואה דחאב ,שרדמה תיבב תיוז
 םירפסה יבנל | ול היה ךרע הזיאו ול  קקזנ היה ימ לבא .זא םסרופמו יוצמ היהש

 טעמכ רשאכ ,וישכעו .םילמ ירפסב יתפסוה ידומלב יתתחפש המ לכו -- + "םיצוחנה
 םתלחתהש אלא דוע אלו ...םילמ ירפס אלמ ירפס זגרא לכ הנה ,דומללמ יתלדח ירמל

 ימיב .ידמע שדח וניא הזה דומלהו - ,"םילמ רפס, דומלל ,טושפ - ,םתוא דומל"

 יתלכשה ימי תלחתב .תרחא הפשב םג םא ,םילמ רפס דומלל יתנכסה רבכ ירוענ

 לכו ,אטילב רשא תונטקה םירעה תחאב ינאו  "תינוי תמכח, דומלל יתיואתה רשאכ
 ירבחו  יכנא ,םילמה רפס ...דומלל יתוליחהו ,ימצעמ דמול יתייה-,יל היה אל הרומ

 םילמה רפס לש רועיש ומויב םוי ידמ םידמול ונייה ,הער תוברתל ואצי ינומכ רשא
 ,לארשיל קח - יבא"יבאו ,ארמנ רועש םוי לכב דמול היה ל"ז יבאש ומכ | ,יסורה
 ליכשמל ,לודג סרוקיפאל יתוא ובשחו הער  תוברתל יתאצי יכ ,לוקה אצי יריעבז

 רועש םוי לכב רמול יננה ,יתנקז תעל ,וישכעו ,יניעב םג יתייה הככו ,לודנ םלשומו

 ,.,ירוענ תואטח ינא ןקתמו הבושתב יתרזח יכ ,לוקה אצי יריעבו ,ירבע םילמ רפס לש
 ...יניעב םג יננה הככו

 ,רפסב זא ידומלש ומכ יכ ,ארוקה יביבח  ,ךינפל תודוהל יכנא ךירצ לבא
 הכרב ןמיס האור יניא .רתוי דוע ילואו ,הככ ,תלעות יל ואיבה אל  םיסורה םילמה

 םהיתושרח לכ םע "םינולמה, לכ יל ונכפי המ .התע םירבעה םילמה ירפסב ידומלכ

 הלמה וז-"הסנרפ,  ,אמגודל + םיוצמהו םינשיה םינשומה תא יל ררבל ולכוי אל םא

 לוכאל םחל ונייה ,יעבדכ הסנרפ םא :איה המ--,םידוהיה ןושל לע הרוגש רתויק

 תכיתחו האמח טעמ םע םג םימעפלו םויב םימעפ שלש - לוכאל םחלו ,שובלל דנבו

 הנשה תפוקתמ תחא לכב ,שממ דגב ןכ םג - שובלל דגבו ;עובשלו לוכאל ,רשב
 קיזחהל ידכ קר םחלב ,ונלצא גהונ רבדה בור יפ לעש ומכ ,יד וא - ;היכרצ יפל

 'הסגרפ , איה וז םגו ,ונימורעמ תא תוסכל םיטוטרמס ינימ - דנב םוקמבו ,המשנה תא:

 ףנע אוצמל :רבד לש ושוריפ םא + 'דובכב הסנרפ, תאז המ ,ערוי ינניא רתוי דועו
 תדרל ילבמ ,ונממ םנרפתהלו וירוב לע ודמלל ,םיִברְל ךרוצ וב שיש הדובע לש"

 לש ותונח דצב תונח חותפלו הפקהב הברה הרוחס תחקל : ושוריפ וא ; ךרבח ייחל
 חחא *הטימש, ארקלו ,'היהי אל ךל םג יל םג, ךרד לע ,ותסנרפ תא חפקלו ,ורבח
 לכהש ,םילתה לק חרובה הו-םתס 'דובכ, ,ומצעב ידובכ,ו ..! הטעמ תע רובע

 םירבכְמ תוירבהש הַמ אוה םא !אוה המ - םיכרד העבשו םיעבשב וירחא םיסדור
 ךמצעב התאש המ וא ,ךתולרתשהו ךצפח ילב ,םיבוטה ךישעמו ךתמכח דעכ ךתוא
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 ארקת יארוב הב םידמוע ונחנאש הפוקתה יכ ,םיארוקה יביבח ,םכל יתרמא רבכ
 ונכי  .וישכע םיבתוכש ומכ ,'םינולמה, וא) םילמה ירפס תפוקת םשב ונימי ירברב
 תולנתה לש תואצמהה רתיו רוטקה ,למשחה תפוקת םשב תאזה הפוקתה תא םיונה
 --והומאל ,םירפס לש ןמיסב ,ונהנא וננמיסב ותוא ןמסנ ,רפסה םע ,ונחנאו ,עבטה תוחכ
 ודמלו = ,התע רשאמ רתוי .דוע ילואו  ,םינפל םנ ונל ויה םירפס ."םינולמה, תפוקת
 הברה ןכ .םג ילוא םתוא וניבהו ,התע רשאמ רתוי הנוכו ןויעב ,הדמתהב יאדוב םהב
 ;*המהב רועב תוכרוכמ תותמ תויתוא, םהירפס ויה אל וניתובאל ,התע רשאמ רתוי
 תויתואה לכ תא ורפס המה .םייח תרות שממ םהל התיהו םהמע דימת התיה םתרות
 .םהיתועוגת לכב תודחוימ תונוכ ואצמיו ,םהינת לכב םיזמר ושקביו ,םהירפפב רשא
 והושרדיו - !ינושרד :הקעצו .הדיקפת השרדש "היח המשנ, ןיעמ התיה תואו תוא לכ
 -- םילמ ירפס לבא ;הברה םירפס םהל ויהו הברה ודמל םינושארה תורוד  ,רוציקב
 ןה :םילמ ירפסב  ךרוצ לכ םהל היה אל יכ ,םהל ויה אל טעמכ םילמ ירפס !אל
 רואמה תא | ,הנוכה תא ,ךותה תא םא יכ | ,םהירפסב ושקב םילמה שוריפ תא אל
 'תונוכה, ,הכלהכ ושרפתנ אל תולמה םא ער ןיאו :םהבש המשנה תא ,םהבש
 ,אברדא .תוא לכמ ,הלמ לכמ תצבצבמ התיה המשנה הז .אלב םג אוצמל היה רשפא
 ונקורתנ ונרודב רשא ירחא קרו = ..יח רתוי היח ךסכוסמ רתוי  ןינעה היהש המ לכ
 החרפ המשנה :תולמה שוריפ תא שקבל ליחתנ ונחרכ לעב הנה ,םנכותמ םירפסה
 ויחיה ...לוכעל תושקו תוררובמ ןיאש  םילמ | ,תושבי  תומצע וראשנו רפפה ןמ
 ,ערוי .ימ - + םילמ ירפס הנהכו הנהכ ףיסונ םא וליפא הלאה תושביה תומצעה

 יכ ,םילמה ירפס ונל המה תורישעו החלצה ןמיס אל יכ ,בושחא ןפוא לכב
 ונא ןיא ,וניתובא ודמלש ומכ ,תירבע הברה דומלל ,תולד ןמיס ,עודי ןבומב ,םא
 ןכדסג-התוא חוכשל ,ירמגל הבזעלו ,ונילע השק - תמאב הפשה תא תויחהל ,םיצפח
 הטנחל ,יהחלמל, ונטלחה תאזלו ..,'ונדוככ יפל, אל טעמ רבדה היהי יכ ,ןכתי אל
 לכו ,תויוז ןרקב תחנומ הרות, ירה ;רומאל ,'םילמה ירפס,ב תרמשמ התוא םושלו
 ילראבמ יכנא ,הז ןפואב קר .'דומליו אובי (הזכ שפט אצמי קר םא) דומלל הצורה
 ,דאמ התע ובר רשא ,םילמה ירפס לש ןויזחה תא
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 ₪ ,טלש ת תעשב .ונומכ תושולחו תוכר תושפנ וחי רבכ לבא ,םתרבחב | בשל ,םהמ
 = םתיח .תעשב לבא ,ונל ןה .ששכת ,ונל ןה יונ הלאכ תוירב יארוב ,ןנוקיתכ ושב

 ,לכ ינפמ ותחי אל רשא  םישנא ..."תוריבאו  תוסג, טעמ אקוד שורד המחלמ תעב |
 = רתע רועו - םיהיוא  ינפב ,לכ ינפב ושייבהי  אלש ,רקיעהו ,לכ ינפמ ובושי 0 |
 א ...םיבהוא יפפב | 2: -

 = טיתצוט תא וגל ובישי רשא ,השרחה *תודיסח,ה לש םישדחה םיקידצה םה היאו
 = - - ! םוא + הנשיה יתעדה תופיקת, תא אמ



 יקפניול .ל א
 ו <> שיקומה וחמים ה

 .ךמצעב ענה = . תולנה תורצ לע תוכפוש תובר תושפנש תועמד לש תודאנ המכמ
 לע ץראל-ץוחב עבטה רדה לע עתהל תושרה םהל שי הלסמה ילעב
 ןכ ירחאו תוינמה ריחמ תא תופיוזמ תועדומו תורספס ידי לע תולעהל ,להקה ןובשח
 ; הלאכ *םיקסע, ידי לע רשוע תושעלו ,ןרכמל םעפה רועו ןתונקלו בושלו ןדירוהל
 תושר לכ םהל ןיאו םהיסכנמ ודריו | וריספיו ונקי ,רחסמה תועדומב ונימאי םינוקהו
 אל  ,יתנוכ םנמא תאז אל ..,םהיקשוע ידימ םפסכ תא איצוהל ךיא תולובחת שקבל
 השעמה יכ ,חיכוהל קר ,םעפה יצפח 'תוינמ לש רכממו-הקמ, תוכלהב קרפ דמלל
 ,ונארי אוה ,ובש ירחסמה דצל תוכייש לכ ילב ,ומצעל אוהשכ אוה הפי תמאב הזז

 םיפיקת םידוהי נישהל םילוכי ויה המו ,תושעל וצפחי קר םא ,תושעל רשפא המ
 יכרצב התע םיקסועש ומכ ,הנומאב ונלש רובצה יכרצב וקסע ּול ,ולאכ םהיתועדב
 חרקנ ול .היהיש נוס הזיאמ םינויצ וא ,ןשיה גשומב ןויצדיבבוח םה ויה ול ,םהיקירצ
 םניאו םיקעוצה ןמ  היהו | ,ןנחתמו הכוב היהו שינאמ רחא תא הזל המודב וא ,הזכ
 ,רומאל ,תולגה יראוצב רלוקה תא | םילותו ודמע | סיכוב ונייה ונלכ ונחנאו ,ןינענ
 +הלובחתו ךרד ואצמ המה ,השעמ ישנאו םיריסח ןכ אל -+ תושעל המו ,תולגב ידוהי
 ארפוש יאה לע לבח .םדיב הבכע אל *הרמה תולגה,ו וקשוע דימ קושע ליצהל ךיא
 תוחכב ,ויאצאצו קירצה ינינעל ,תונטקל םיזבזבתמש הלאה תוחכה לע - אעראב ילבד
 םיננואתמ ונחנא הנה :תאז דוע . םיבושח רתוי םירבד גישהל היה רשפא דוע הלאכ
 ידכב, וא ץראה תופנכ עבראל םיעסוג םידוהי ,לארשי-ץרא תא םירקבמה וטעמ יכ לע
 אל םהיתובא ץראלו ,נונעת םשל ,לויט םשל טושפ וא ,"םיערה םהיודממ לצנהל
 םהוא ךושמל ךיא ,הלובחת ונאצמ םרמ התע דעו ,םיזגרתמו םיננואתמ ונחנאו , ועסי
 םיהקול ויה ,הזל םנ הלובחת םיאצומ ויה השעמ ישנא םידיסחו .'םידוהיה ץרא, לא
 היד התיה דבלב וזו . ופיל אסידואמ תונילפמה תוינאה"תרבח לש תוינמ יברה דעב
 ,צ'וח ונל התע םנ הבומ וז הלובחח ילואו .וניתובא ץראל םידיסחה תא ךושמל
 ןתוא רכמנו בושנו בוצקה = ןריחמב תוינאה תרבח לש עסמ-תודועת ונחנא הנקנ יכ
 םג םידיסחה ועסיו ...תודועתה לע םמתוח תא וחיני המהו תולודג תוחנהב םיקידצהל
 הלא לכל תופורת םיאצומו תולוכחת םישקבמ ויה השעמ ישנא ,רוציקב ... לארשי ץראל
 לבח םעפה רוע .המואמ תושע ילבמ םיללימו םיבשויה םיסנטסיאה ונומכ אל , תולחמה
 ואשנ ןיידעש ,המה | תימואלה העונתל קוחרמ םידמוע הלא *השעמ ישנא, יכ לע
 ,ארוב ויה ,לכ ינפמ הדחפ אל רשא ,הנשיה תירבעה תופיקתה התוא לש שעמ דירש םבלב
 אוה ךכ ףוס ףופ יכ ,םינויצ ויהי םה םנ רשא ואובי םימי יאדוב ,ונממ רתוי הברה םישוע
 הזה השקהו לודנה רבעמה לבא .תוימואלל הלכשהמו הלכשהל תוריסחמ : *תורודה רדס,
 םיצהונמ םה סנ ויהי זא :התע םגהש המ דוע ויהי אל ,ונילא ואובי רשאכ ,זאו ,םחכ תא לוי
 רבדל גונעתה היהי בר זא ,םיפמונמו םידמולמ ,תירוב ינימ המכו המכב םיסבוכמ ,םינבלו
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 םילפכ ילפכ ןהב ודיספהו *תוחופנ תויצקא, ונק תחא אל םה םג ,הנומש קר ולב
 יניעב לבא ,הזה רבדה אלפי אל אופיא וניניעב .ירבעה קנבה לכ לש ללוכה םוכסמ

 םיקסע השע ,עודיכ ,קידצח .  דיספהל ודועמ ןיכסה אל קידצה ןב ,אלפי קירצהךןב
 וישכעו .דיספהל תנמ לע אל ןפוא לכבו ,חיורהל תנמ לע קר וידיפח םע תופתושב
 ןכתיה .האמל רשע השמח קר ופסכ דעב לבקי יכ ,ול ורמאיו הלאה םיעשרח ואב הנה
 :איהה הבשחמה םע םילשהל קירצח יריסח ולכו ול קידצה ןבמ רוע רתויו \ הזח רבחכ
 יכ ,הלסמההילעב ינפל ועיציו + םירז ידיב לופו םקירצל ונתנ רשא םפסכ יכ ,ןכתיה
 ילעב .םמצעל אניד ושעי-אל םאו .תומילשב ויתוינמ ריחמ תא קידצה ןבל ובישי
 -ץוחל ועסיו ,םהירבד לע ,ןבומכ ,וקחש ,הלאכ םינינעב םיסונמו םידמולמה ,הלסמה
 םיריפחה ורזנ זא .םינוש תואטכמא ינימב ץחרתהלו עבטה רדה לע גנעתהל ץראל-
 עפיש דיסח לכ יכ ,רומאל ,הלפמה לע = 'טוקיוב, - התע םירמואש ומכ וא ,'םרח,
 .וידיסה להקמ שרוניו קידצה ינפ תוארל הכזי אל אשמ הב ליבוי וא איהה הלפמב
 ,המשנ ,םיריסחה יסלכואב הבורמ םוקמב תרבועה ,הלסמה .תליעוה תאזה הלובחתה-

 ינפמו ,םילספסה לע םימנמנמ םירוטקודנוקהו תוקיר תולנעה .בש ןיאו רבוע ןיא
 ררה לע םינעתמה הלסמה ילהנמ ואר | ,ןיאו - םנחב םיעסונ םישקבמ ןוממשה
 וסניו ,לפש קסעה יכ | , ץראל-ץוחב םינוש תואטבמא | ינימב םיצחרתמו עבשה
 דעבו - םינמוזמב תיצחמה ול םלשל | ,ומע ורשפתנו 'קידצה-ןב, לא םירבד-
 קידצהו ...האמל רשע השמח  ןויכנב עסמ"תודועת ול תתל הינשה תיצחמה
 ומש םותחל תושר ןתנ וא ,ןהילע ומש םותחיו ןהה תודועתה לע ודוהמ לצא
 סריחמב ,םהיתויסנכ יתבב בר רפסמב תורכמנ הלאה תודועתה וישכעו  ,ןהילע-
 הלפמ - הלסמה ,סולשב ומוקמ לע לכהו | ,םייקו רירש לכהו ,ןכומכ ,בוצקה"
 חוחפו םתמדרתמ םירוטקודנוקה | וציקיו ,בורל .אשמ םגו ,םיעסונה ובר  ,םדקכ-
 דיספה אלש דבל אל ,קידצה-ןבו ,םיעסונה תאמ וחקי אל בוצקה ריהמה לש הצחממ
 . חיורי םג יכ ,םירמוא שי אלא

 אל הזה *הפיה השעמה, לכמ יכ ,הילידמ רפוסה ףיסוי ,ריעהל ילע הנורחאל,
 יכנאשכ ..,'השעמה ילעב המה ויאצאצו ותוא םיבבוסה קרו  ,ומצעב שודקה עדי
 לבא ,רקיעה אוה אל יכ ,עדי אל וא שודקה תאז עדי םא ,יל איה תחא ,ימצעל-
 תחת רשא | ,רפוסה ,תעד רתויב יתוא  'תנינעמ,ו  ,ותוא םיבבופה הלא אקוד
 אוה ...רוחנינפ ןושלב ,הפי :רמואכ ,וק ריבעה "הפיה השעמה, םילטה
 לש ותעד יכ  ,הארנו ...!םרח | , אינונק :הזכ הפי השעמב שייבתי ,הארנכ
 ,הוה .השעמב ושייבתה ללכב אשראווב וניחאו .דיחי תעד התיה אל רפוסה'

 ,שובא אלו הדוא ,יכנא לכא .הקיתשב וילע ורבע םימוקמה םירבעה םינותעהו

 רתוי ילוא השי .םררדדצ המכמ הפי ,השי הזה השעמה תא תמאב יכגא אצמ
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 םינויצה לכמ רתוי הברה הבישי וזיא תקזחחל ףסאי דחא ר"רש יכ ,חיכומ רחא
 קו ,ובל ןובארל ,םה םירבד קר ,יביבח ,הלאה םירברה םנו , הנידמבש
 וצבקי ם"יררשה , ןתלונמ תוינעהו תוממשו תובוזע תובישיה םג .םה םירבד
 שקבל םיבידנ חתפ לע ריזחמ 'חלושמ, האר אלש ימ , תוטורפ קר  ,תוטורפ
 םימיה ורבע ופלח .וימימ הרותה ןובלע האר אל ,הרותה תקזחהל 'תוטורמ,
 ץפחב דוככב הרותה תקוחהל םהיתובדנ תא ואיבה לארשיייב רשא  ,םיבוטה
 םניאו ןכשמל םיעבתנ לארשי ינב וישכע  ,ורבעו ופלח םהה םיבוטה םימיה , ןוצרבו
 ונלצא איסכודותרואה לש חכה |. ןיע תורצב ,ונתי םחרכ לעב קר-ונתי םאו ,םינתונ
 פישועו טעמ םירמואה ונברקב תלוכי-ילעב םנשי דוע םא ,לודנ קפסב לטומ ללככ
 תוטורחאה םינשב רשא ,דיבח ילעב ,ןיסיירו אטיל ידיפח אלו :םיריסחה קר המה-הברק
 ידיסח קר אלא -,םביבס רשא םידגנתמה ןמ הברה םה םיקוחר אלו םתופירחו םמעט גפ
 ,הפי ןיעב םינתונו ,םהלש ןכשמל םינתונו םירזוהו םינתונ יאדוב המה ,הלודנה ןילופ
 המ ,רקיעהו .,ונתיש םירחא תא םג ףוכל םיעדוי יכ אלא ,םה ונתיש קר אלו ,דובכב
 ריב לופי אלש ורמשלו םנוממ לע םוחל םה םיערוי ,ונתנש ןויכמ יכ ,רתויב דבכנש
 לכב עדנ אל םיליכשמה ונחנאש המ .. ,םירז ירימ ואיצוהל םה םילוכי -לפנ םאו ,םירז
 רשא ,םירז ידיב ונפסכ לופי בורה לע ונחנא  םינתונ סאו ,תתל עדנ אל |: ןפוא
 םיאיצומ ונא ןיא בוש -םירז ידיב ונפסכ לפנש ןויכמו ; םלועמ ונימד אלו ונללפ אל
 .תימלוע ותוא

 ,(915 יונ 'ץילמ,הב אשראוומ איצנדנופפרוקה לע תדמע םא ,יביבח יעדא אל =
 רוגמ קירצה לש ריעצה ןבה : רבדה הזו , ןהילא ןנובתהל יארכ רשא הלאמ תחא איהו
 סא יכ ,םיקידצה ינב וקסעי אל ןיידע הלאכ תוינמב ,ירבעה קנבה לש אל ,תוינמ הנק
 -תוינויצה ינימ לכ תורמל רשא ,םילשורי-ופי תלפמ לש אלו ,לורבה-תלפמ לש תוינמ
 אשראוומ הרצה הלפמה לש תוינמ ,טושפ אלא  ,םירכנ יריב תואצמנ היתויגמ לכ

 יתמאה ןריחממ הלעמל הלעמל תולוע הלחתמ תוינמ לכ ומכ ,ןהה תוינמהו . ץינורנל
 ' חנותחתה אטוירה דע תודרויו תורזוה ,העוריה הדמב ןהמ ורכמנ רשאכ ,ןכ ירחאו
 ?ןכ ירחאו .הובג ריחמב ורכמש םהיתוינמ תא לוזב ונקיו הרבחה ילהנמ ובושיש ידכב

 הכו = ונקיו ריחמה תא ודירוי בושו ,ןתוא ורכמיו ןריחמ תא ולעי םעפה דוע
 ויתוינק לכו ,עדי ילוא וא ,ערי אל ,נמ 'קידצה ןב,ו ,תאז םיעדוי ונחנא,הלילח רזוח
 אל ,היהיש ךיא .ודיב התלע אלו ,"אחתיר ןריעב, רוכמל ,רכממויחקמ םשל קר ויה
 האמל רשע השמחב תורכמנ ןנהו םיאלפ דרי תוינמה ריחמו םיטעוט םימי ורבע
 היה ןריחמש תויצקא וניאר רבכ . וניניעב אלפי אל הזה רבדה םג ,בוצקה ןריחממ
 "םידוהיה, הלא וליפאו ,תיחולצ יפ לע רוצל ורכמנ ןכ ירחאו ,לובנ ילב הלועו ךלוה
 לבור הרשע תחת הלילח ןפ דחפ ורחפי ,ירבעה קנבה רבד לע םרבד ידמ רשא
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 הצוחנה הלמה תא יתאצמ אל םיברה םינולמה תורמלו ,ינושלב יתשקונ םעפה
 ונחנא ,עודיכ ,יכ , דאמ ונל תוצוחנה הלאמ .אקוד איה הלמהו ,םעפה םנ יל

 שאר"דבכב רבדנ םילק | רתויה םינינעה לע םג "שאר דבוכב, 4 קר תעכ םירבדמ
 . ונניא-םיעכהל | ומכו ,הוה  גשומל ןוכנה םשה תא אוצמל ץוחנ ןכבו ,הנושמ
 רבכו ,ןשיהו שדחה שרדמה"תיבמ םילודג םירפוס ינש וב וטבחתנ רבכו
 יכ אלא .הכלהכ הרתפנ אל הלאשהו ("ץילמה,ב) תקולחמ ידיל םנ ועינה
 רשא ,החא הרבה ןשיה שרדמה"תיבמ רפוסה ותוא לש ויפמ הקרזנ םיתניב
 תוניצרב וימי לכ בתכ הזה רפוסהש ם'עא ,'שאר דבכב, הרמאנ אל יאדוב
 לארשירינב ורבדיש | , ויניעב בוט יכ ,רמוא אוה , שאר דבכבו תעדה תונינאבו
 םיאטבמב םג תורישע תופש תוחפל ןהש ,תילננא וא תיזנכשא שדוקה ץראב
 הדוהידןב רמש  ,ירבעה ןונר'זה הזב ורבדי רשאמ ,םירחב) םירפסב םנו םיפי
 רחא לכ ,שאר"דבכב םירמאנ ויהיש רשפא יא הלאכ םירבד יכ ,המדא ,םדעב ארוב
 לכב ,תוחצה ךרד לע וניא יכ םא ,הדוהיךב לש ןונרז ,ירבע ןונרז יכ ,ןיבי ונתאמ
 רשאמ םימעפ יפלא ףלא הבורק רתוי ךרדה החצ רבע תפשל ונממו ,אוה ירבע תאז
 וז יתצלפמ, ,לשמל ,'תוניצר, הלמה , תוחצבש החצה תיזנכשא וא תילגנא ןושלמ
 -ןב לש ותוניצרמ ,תאז לכבו ,החצ תירבע הניא יאדוב ,הדוהיךב לש ונושלב רשא
 לבא ,דחא דעצ קר-,םולבניליל רמ לש *שארה"דבכ, וא "תעדה-תונינא,ל הדוהי
 -ץא,  .רבעמ לכ ןיא ,יל המודמכ ,םולבניליל רמ לש ירבעה ונוננסל החצ תיזנכשאמ
 תירבע *ץצוק-ץא, לבא .ירבע ןונרז  יאדוב והז ,'ץצרל יצוצר ,ץצקל יצוצק ,ץצוק
 ריליש לש םנונגסמ לבא ,דחא דעצ קר יולה הרוהי 'ר לש ונוננסלו ונממו | ,איה
 , יכנא אצומ ןכ לעו ,יולה הדוהי 'ר תרישל רבעמ לכ ןיא ,םתוחצ לכב ,ריפסקישו
 וליפאו ,הדוהי-ןב לש ןונרז ,ירבע ןונרז שדוקה ץראב לארשי ינב ורבדיש בטומ יכ
 תונינאב ,שאר"דבכב .תקיודמ תילגנאו החצ תיזנכשא ורבדי רשאמ ,';'צוקדץא, לש
 . . תאז רמוא יכנא תוניצרב ,תעדה

 וניתופפאב אל םג ,יתדמל ונירפוס לצא אל | ,תוניצרב רבדל | ,וז הכאלמו
 אשראוו ידיפהו ללכב ןילופ ידיסח לש םשרדמ-תיגב אלא | ,וניסרעוקו
 ויה ,ונלצא תעכ םידיחיה השעמ ישנא םג םנה הלאה םידיסחה יכ ,טרפב
 ינפב דומע ולכי אל לבא ,המ תושעל  ועדיו וניבה "םהידגנתמ, םג רשא םימי
 זוחרמ  םיננובתמ ונאשכ . טעמ םתוא הלקלק םיליכשמה לש 'תונרבדה,\ םרזה
 . םינפל ויהש ומכ םיאירבו םיקזח ןיידע םנה םה יכ ,המדנ ונלש םיסכודותרואה לא
 ירצבמ תא וסרהו וקזחתי ןפ ,וברי ןפ : םהמ דחפנ םג - דחכנ המלו ,םב אנקנ
 ורסיי המה ,רדוסמ לכה ,כוט לכה םלצא יכ , המדנ וניניעב ונחנא , ונתלכשה
 קסנמב | עמשג רבכו .,,ושעי המה | ,רוציקב-אנפלוא-יתב ולכלכי  ,תוכיש*

 יר/רא

 ב
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 'אלופש, יאה ,הלולפה ךרדה איה וז אלה - דגנתמ תוחפה רצה + דגנתמ רתויה רצל
 רדנמ העורי הדמב םדא אצי קרש ןויכמו = ...תונטקה תומשנה לכ תוררוי הב רשא
 ...דגנתמ רתויה דצל אקוד הלועו ספטמ הדמב הב אוה ירה ,תלגרומה 'תוינוניבה,
 וכלי םיזעהו םישקה | ,םינקותמהו םיבוטה ,םהבש םילודגה קר םעו םע לכב יכ ,אלא-
 אלש וא ןיוכתמב = ,יכ ,ףרוע השק םע = ,ונמעל הנתנ וז הלונס - ונלצאו ,הז דצל
 תחת וק יתרבעה הנה ,דננתמ רתויה דצל אקוד ךלי ,םע רות ב ,םעה לכ ,ןיוכתמב
 םימעה רתי ןיב ומכ ,וניניב אצמנ יאדוב םיטרפ םישנא רותב יכ ,'םע רותב, תולמה
 ךלי םע רותב לבא ,דגנתמ תוחפה ךרדה תא םהל םישקבמה חור ילפשו שפנ ינטק-
 ..."ונתרהב התא, לש דופה ,יתעדל ,אוה הזו ,דננתמ רתויה רצל קרו ךא ונמע

 תמאב יכ ירחא ,ירמגל תרתוימ תוינויצה יכ ,איה רבחמה לש הינשה ותחכוה
 ןבצמ יכ ןעי  ,וישכע ובצממ טלפמ ול אוצמלו שקבל תוציחנ לכ ונמעל ול ןיא
 רמה ובצמ לע "תוניקה, ןתוא לכ .הבוטה ינפמ ןיחרוב ןיאו , דאמ אוה בוט ללכב
 ,םיאתפ וא םינטלרש לש םחור ירפ , ירמגל איה אתודב - םימעב לארשי לש לפשהו
 רבעה לע  ןנואתנ םנחל ךאו ,בוט היה רימתש אלא ,בוט ונבצמ ושכע קר אלו
 , הזה ןוננפב המורכו , הוה

 רבד 'כ | ,ונעדי התע דע , תרחא ירמגל ,תרחא אירוטסיה ,יביבח ,איה וז
 ; יכ ,םדו תועמדב םיבותכ | ונימי"

 תבשק ינזא םימיה ירבד רפסמ
 - תומל םיחוקלו גרהל םיטמ תקנא

 , תכפהמו קוניצמ ינע יריסא לוק
 ,תכתנ םמד םע םינועמו םיכמ תעוש
 ,ולמי ושדוי םש - לזרב תוצורחמ לוק
 ;ולטוי םייח םש - תורודמה ישארמ לוק
 ץחלב רדוק ךלהתמ בקעי לוק לוקה
 :הנמדמ יעמל ףדרמ תורודה תורדשב
 ,.,ץחמה שרחיו ותרצ הברי רוד לכ

 --יאמ אלא ,ךרדב הכושמ םיחרפ תלסמ - ונימי ירבד יכ ,ונל םירמואו םיאב וישכעו
 ,םילבה לכה ..,+ תולד ,הפרח ,םיניס ,םירדג ,איציזיוקניא ,םד תולילע ,תוילג ,תוריזנ
 ,.. תוכמ ןניא יחלה לע ויתוכמו ץירפ וניא ץירפה

 ,,.!תרחא הדמ וא םיריסח תדמ : תאז המ
 אל בתכש המ לכו רבחמה ונל השע קוחצ קר יכ ,המדא םנמא ימצעל יכנאשכ

 דבוכב, | ...אלו ,םיארוקה תעד תא טעמ חדבל ידכב ,'רוהנ ינס* ןושלב אלא בתכ
 דוע יכ  ,יביבח ,וארת אלה ."טסנרע, אל רמולכ ,"תעדה תונינאב,, ,"תוניצרב, ,"שא



 .,םישעמו תוגשהחמ
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 םיטטיצ הארמל ,םיטטיצה תא דוחיב ,תוברה תוחכוההו םיטטיצה תא יכנא ארי דימתו
 טהיתוברחב ילע םידמוע  םיניוזמ םיטסיל לש הנחמ | ומכ  דימת יל המדנ  םיבר
 ןיב קידצ ימו  .אקיפסיקפס לש לק רוחרה לכ תולכלו דימשהל םינכומ ,פהימודרקו
 תמאב יכ ,םנמא יכנא עדוי - + הלאכ םירוהרה ותבשחמב הלעי אל רשא ,םיארוקה
 ,בורה לעו | ,םתוא וראתיש ומכ ךכ לכ םיארוג םניא םיטטיצ תומדב הלאה םידשה

 ,לבא ...םהב חיכוהל וצפחש הממ ךפיהה תא אקוד וחיכוי ,בטיה םהב ןייעת רשאכ
 יפל אל אוה ,תורפסב ןהו םייחב ןה ,ןואש לכו ,ירוענמ ינא ןרחפ ,יתרמאש ומכ
 + םיריעצ תרבחב םייקתהל ידכב ינומכ *ןקז הרבעדלעב, השעי אל המ ,ספא | יחור
 תיחת לוטב ,הארנכ ,יכ ,יתמחנ תאז יהתו  ,הזה לישבתה תא םג עולבל היה ץוחנ
 תא ןייזל היה ץווחנ יכ דע ,'תועודי תוירב, ומדיש ומכ טושפ ךכ לכ ונניא ונתמוא
 ...תאז חיכוהל ידכב םתרכח לכו ןוטלפא תאו וטפירא

 אירוטסיהה יפ = לעו ןוינהה יפ לע יכ איה רמאמה לעב לש ויתונעט תיצמת
 לארשי םע יכ - ,ןוינהה יפ לע ,הלועפל תאצל לכות אל וניתובא ץראב ונמע תיחח
 -סיהה יפ לעו  .'דגנתמ תוחפה רצ,ל קר ,'דגנתמ רתויה רצ,ל אל הנפי ול רצ תעב
 ,םידדצל תונפל תוציחנ לכ ול ןיאו לארשיל םיער םימי ללכ ויה אל תמאב - אירוט
 ..,התע דע ךלהש ךררב ךל* אלא

 ןיבת אל יכ ,יביבח ,ךב ינא האור - *דגנתמ תוחפה רצהו דגנתמ רתויה דצה,
 תעכ םיחיכשה םיברה םינולמה לכ ךותמו ,ךל השעא המו ,הלאה םינשומה תא בטיה
 יתלוכי אל  ,ןורא לשו ןחלש לשו סיכ לש םינולמ | ,םילודנו םינטק םינולמ  ,ונלצא
 ;רומאל התיה ותנוכ רשא  ,ןיבת יכ םנמא הוקא  ,קיודמ רתוי םונרת הזל איצמהל
 ךרדה ...השק רתויה ךרדב אלו הלק רתויה ךרדב תכלל ונמע רחבי ול רצ תעב יכ
 ידכבו ,דעצ לכ לע םילושכמ הברה | ,הנכוסמו השק | ,הקוחר איה וניתובא ץראל
 םעו = ...ונתולנ תוצראב ונילא הבורקה תחא ךרד דוע ונמעל שי רצמה ןמ טלמהל
 ךרד וזיא = ...הבורק ךרד וינפל שיש תעב השקו הקוחר ךרדב ךלי אל לאוש
 ו ונלצא אירוטסיה םיבתוכ  ,יביבח ,הככו .םיארוקה וניבי חטב - הבורק וזיאו הקוחר
 יכ ,ןיבמו עדוי אוה ונימי ירבדב הלק הנבה וליפא ול שיש ימ לכ יכ ,יל המודמכ
 רתויה דצל אקוד אלא דננתמ תוחפה דצל אל ונמע הנפ ול רצ תעב דימת
 אלא הניא ,העמשמכ הטושפ ,הנה דעו םירצממ ונלש אירוטסיהה לכו ,דננתמ
 תא דימת ונמע רחב ול | ...דגנתמ רתויה דצל הכילה לש וז הנשמל רואבו שוריפ
 לכ היה אלו התע ורמאמ תא רבחמה בתכ אל זא יכ ,הלקו הבורק רתויה ךרדה

 תא ונחנא םיאצומ םירחא םימע לצא םג אלא ,ונמעב קר אלו ...ומע חכותהל ךרוצ
 אוה המ יכ ,דגנתמ רתויה דצל וכלי םימעה לכבש םינקותמהו םיבוטה ,איהה הלונסה
 הכילה אל םא - הרבחה ייחו תועדו תונומאב יוניש לכ ,ןוקת לכ ,שורח לכ תמאג
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 :,יפסניול ול א

 כר + ורמאיו ואתשיו ועמשי ,ואלפתיו ועמשי ,ומחריו ועמשי ,וררחיו םיונה ועמשי
 ןיא שמטו .ןואש תוברהלו תופסא ףוסאל ערויה | ,הזה לורגה יוגה ןובנו םכח םע
 .תועדומו ,םיחלשנ םירלוקריצו ,תופע תולנמ :שער אלב ,יאשחב ועבצא חקונ ינויצ
 לע ומהני םיאבל תדע אל ,םירז תפשב לכהו - ההובג ההובנ םירבדמו = ,תוספדנ
 ואצי תע םיבר םימע תעפש אל ףא ,םיכד ואשי תע וילנל םי תימה אל ,ללשה
 תתויצקרפ רבד לע ןואש וברי םינינמ השמח לש תודונאב םידוהי רסירת ךא -המחלמל
 ו ץראה שערתו שענתו - תויצרידיפ

 ,יכנאו ,האי ךכו האנ ךכ יכ ,תויהל ךירצ ךכ יכ ,ואצמי םיריעצה תרבחמ ירבח
 רדבל םע, לש ןשיה ידוהיה ,הזל םיכסהל יתלוכי אל ,םהמע "רחבתהל, יצפח לכב
 'תושיערמה תושדחה, תא לכוי לב לכלכ הזה ןשיה ידוהיהו ,יברקב ראשנ 'ןוכשי
 ,יאשחב ,ונמצע ןיבל וניניב ,המינפ .תויהל הכירצ הרקיעב ונתדובע לכ ,יתעדל ,הלאה
 < :םימע תועונת םידמולו םיאבש ומכ | ,ונתעונת תא תעדל דומלל םיוגה וצפחי םאו

 תא םיריתפמ | ונחנא ןיא | ,ודמליו ואובי - ןינמבו המכחב | ונממ םילפונה  םינוש
 .בותרב ,ץוחב תויהל םיכירצ ונחנא ןיא - לבא ,םהילע םיליפאמ ונחנא ןיא ,ונישעמ
 ,םיבשהו םירבועה יניע תא ונילע ךושמל תדחוימ הנוכב

 הרוגע לכו  ,ומרי ןכ אל שדחה שרדמה-תיבמ ירבח | ,יתרמאש ומכ  ,םפא
 רמאמה וליפאו .הדובע המש ואל - םש העודי הניאו םוחתל ץוחמ האב הניאש
 .תובבלה תא ררועי אל ,תירבע בותכ אוה םא ,הפי רתויהו קומע רתויה ,בוט רתויה
 .ירכנ ןנרואב םג המו ,תיזעול בותכ אוהש לכ רמאמ ומכ ,תוחומהו

 דחא ןוחריב בותכ רמאמ םיריעצה תרבחב לודנ רעס ליטה הנורחאה תעב -
 תא םמורל היה יד דבלב הזו ,יוג ידיב בתכנ יכ ,םיבר ומד הלחתמ .הנידמה תפשב
 ,ותלודגמ טעמ ררי ,ירוהי ורבחמ יכ ,םייחה ןיב עדונ רשאכ ,םנמא ןכ ירחא ,וכרע
 'אווטסטאנאב עיאקסור,הב רמאמ .וילע ףפוח ןיידע ,ספדנ ובש  ,ירכנה ןוחריה דובכ לבא
 שערה לודג ןכבו ,הקיתשב וילע ןירבוע ןיא ,ירבע יריב בתכנש וליפא ,(ןוחריה םש)
 ןיקה אב הזב יכ | ,ובשחש םהיניב ויה | ,יתרבח ינבמ תוריעצהו  םיריעצה תרבחב
 יכ ,ומהנתהו וקזחתה ןיע תיארמל רשא | ,הלאכ ויהו  ...תועיטנב וצצקו - תוינויצהל
 היה רמאמהו  ,אוהש ךיא | .רבדב ןייעל ךירצ דוע יכ = ,ונתוקת לכ הרבא אל דוע
 דצ לכמ יתוא ופיקח ,ונתפסא רדח לע ילנר וכרד דוע םרטו  ,לכ יפב הלמל
 םעפה רועו ,רפסב יתנייע - 3 וישכע היהי המו ז תארק םאה :רומאל םהיתולאשכ
 .חש אוה המ יתנבה אלש טעמכ ,ארוקה יביבח ,ךל רבדא המו רמוא המו ,יתנייע
 רשא | ,תומכח הברה דועו ןובשחה תמכחו אירוטסיהו איפוסוליפ לש תבורעת ןיעמ
 יתממותשנ הלחתמ .יתונויער תא בברעלו יחומ תא לבלבל היד המצע ינפב תחא לכ
 יביבח | ,ךממ רחכא המל ,יכ .יגוליהבהו ינואילפה םיברה םיטטיצהו | ,הזחמה לע



 .םישעמו תובשתמפ

 ,שש למ שדמה נשאה 0-2

 םהל ץוחנ יכ ,ובשחת אמש' ,הוקת לכ םבלמ שרניו םחומ תא לבלביו - ןובשח לש-
 איה תועט --1 תוינויצה םלועמ םדירטהל ידכב ,'השטינ, וא "טנק, הזיא ,קנע הזיא
 ילארשיה םמלועמ םדירטהל לוכי םילקבש לק ףוסוליפו אוהש לכ ןרקח וליפא .םכדיב
 תויגויצה רבד לע בתכנש המ לכ ,תירבעב אלו הרז ןושלב םירבדה ורטאנ םא דוחיב
 רמאמה ,הרתי תובישח םהיניעב ול שי ,דגנכ וא דעב ,ערל וא בוטל ,םירז ןושלב

 .תיזעול בותכה קיר רמאמ הזיא תמועל םהיניעב אוה אלכ תירבעב בושח רתויה

 לע ,יכנא יתעדל יכ ,וניניב .תובירמו םיחוכו דימת ויה הזה רבדה תודוא לע

 ובתכ םינויהו םיקלטיאה ,םיכישטה .תירבע קר בותכל ךירצו רשפא וגמע תיחת רבד
 ץיקהב םימלוח ונחנאו ,םה םנושלו םבתכב קר םתמוא תיחת רבד לע ובתכש המ
 םירמאמ תרטמ המ ,םיוגה ועמשיש ידכב ,םירז ןושלב אקוד הנישה ךותמ םירבדמו

 חכותהל וא ונילע םיוגה ימחר תא ררועל םא םימעה תונושלב םיבותכה הלאכ

 דוע םלועב םדאה ארבנ םוימו ,וליעוי אל יכ ,עדי אל ונתאמ ימ - םיחוכוהו ,םהמע

 וליפא תונמחרה תדמב יכ ,הזמ העורג דוע תונמחר תוררועתהו ,דחא חכותמ חצנ אל
 דאמ ,לודנ קלחו םחרמה דצמ הואנ תינימשבש תינימשמ רתוי הנשי ,הרוהט רתויה

 אלו תיעבט איהש העשב איה הבוט הדמ תונמחר .םחורמה דצל זוב לש ,לודג

 יפלאו תואמ ךשמב .תונמחרמ רתוי דועו םיחוכומ 'ה ונרמשי ךכיפלו  ,תיתוכאלמ
 ךומסנ םא יכ ,תאזה הטושפה הרותה תא דומלל ונלוכי רבכ ,יל המודמכ  ,םינש

 תחא דתי וליפאו ורבעי םינש ףלא דוע ...םימואל רסח לע ,"תונמחר, לע ונמצע

 ותוא ןיבי דחא לכו קדה ןמ קד נשומ איה ,יביבח ,תונמחר ,וניתובא ץראב עקתנ אל

 םושמ ןכדסג שפנה תא םילטונו םיכמש שי ,ויכרצ ..,יפלו ומעט יפל  ,וחור יפל

 ,םהל שי םיוגה םג - + תונמחר םושמ ורבחל םדאה השעי אל המ ללכבו ,תוגמחר

 אל אלה ,ונל ושעש הממ לודג קלחו ,תונמחר רכד לע םינוש םינשומ ,ןריד ןודיגב
 ושעו תורזג ורזגו איציזיוקניא ורסיו וניתושפנ לע ומחר . תונמחר םושמ אלא ושע

 םינינע דועו דועו ...אטחה ןמו רועכה ןמ ,ןוע דככ םע ,ונתוא קיחרהל ידכב ,םינייס

 עישוהל לכונ םא | ,ןיבהלו תעדל תעה העינה רבכ .תונמחה םושמ לכה | ,הלאכ
 - וא רטשב וא ףסכב התונקלו וניתובא ץרא תא וטל בישהל לכונ םא ,ונמצעל
 המואמ גישנ | אל תונמחרב - אל םאו ,בוט ירה  ,הכישמב - לבוקמ רתויה ןינקה
 דנחמ,ב ןואשה ותוא לכ ,םירכנ םיננרואב תיזעולה תורפסה לכ יכ ,יכנא אצומ תאזלו
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 לכ תא ,ונל רשא לכ תא - ונחנאו ,רוסחמל םג םא יכ ,אוה רתומל קר אל ,יםיר

 לכ תא | ,וניתוקתו | וניתונאד לכ תא , וניתוקפסו וניתויאדו לכ תא ,ונשפנ תוחכ

 םרט רשא ,תוקד רתויה וניתושנרה תא ,וניתובירו וגמולש ירבד תא ,ונתגותו ונתהמש

 המל ,יכ ...םיביואו םיבהוא יניעל ,הצוחה איצונ לכה תא - ,ונמצעב ונל םג וררבוה

 תוי גויצב איה המלש הטיש ,םירז הגהטב לודנ שער לוק תמרה לש וז השישו ,רחכג



, 

 יקפניול .ל א

 מוקמה 0 יוני טוט מש ידה רייט עב נס שער 7 ב ו 1 שמ 1 דעה שאה = החמצה בהאג

 הכו השנרהב אלא ,אתלימ אילת ןובשחב ואל יכ תאו ןיא .פתלודנו םהיסכנמ ודרו
 םישיגרמ תובל םנשי ןיירע ,םלועב "השגרה טעמ, הנשי  ןיירע ,לאל הלהת ,םייחה
 ארפעכ יכנא  לטבמ / הטיש יפ- לעו  ,ויחיו - הברה תונובשח  ובשחי אל רשא
 בשחל ןיא :ןיצק יבשהחמ לש םחו הפית :רמואו תונובשחה לכ תא אעראד
 ,. .ושינרהל םא יכ ,ץקה תא

 םהיתונובשהב ,והדידב םה-תונובשח יבשחמ סע קסע לכ הרואכל יל ןיא ןכבו
 שי דהא ןורפחש אלא ,םינומ תרשע םהמ יל בוט יאדובו ,יתושנרהב ,ירידב ינאו
 הברה יל ומרגש םהו  ,םיריעצה תרבח תא יכנא בהוא יכ ,ריכזמ יכנא יאטח תא ,
 הברו ילוח הער וז םג  ,םהיתונובשחב יחומ תא ולבלב ינוצר תורמלו שפנ-תמנע
 םיניקזמש המ לכ יכ ,השנרה ילעב םדא ינב לע רתוי רועו ,ללכב םדא ינב לע איה
 אקוד סנה ,וישכע םימולעה ינב ,םהו ,םימולעה ינב לא רבחתהל רתוי םה םיקקותשמ
 ,ןובשחב םהירומל קח תא ורמניו ןובשהב ודמלי .םינושמ תונובשח ילעבו םיפופולפ
 ונימאי אלו ןובשחב ופסלפתי ,ןובשחב תונבו םינב ורילוי אלו םישנ ואשי אל
 ,בלה רבד לע ,תושנרה רבד לע םהל רברמ ןקוה יכנא .ןובשחב ןכ סנ ונמע תיחתב
 ,רופככ םירק םנה  המהו - םידועיהו תוקתה רבד לע ,םעה לש ינויחה חכה רבד לע
 ןמ קד ,םינטק םיחתנ םיחתנ ,עררפצ וחתני ולאכ ,יתווקת תאו ירובד לכ תא וחתניו
 .יביבח ,סכל רמוא חמו ...לבח לכה יכ ואצמיו ,תלדגמ תיכוכז תחת םוחיניו ,קדה
 יננה םויו םוי לכב יכ | ,יכנא שיגרמ ,רתוי דוע הנקוה ילע הצפק םתוא יתרכה זאמ
 .םהיתונובשחו םתופוסוליפב ידשלו יחומ תא ושיבוה רבכו ,םתרבחב ךלוהו ןיקזמ
 םייח טעמ םהמ טולקל ירכב םימולעה לא רבהתהל תקקותשמ הנקזה ,םלועבש גתונב
 דבאת םדוקמ ךל ויהש בלה ץמואו םייחה טעמ תא םג ,ךפהל ,ונלצאו ,חכ ףילחהלו
 התאו .םהמ יתבש שביה בלולכ שביו ,םתרבחב יתאב הוקתו תוחכ אלמ .םרי לע
 ורמתשנ המה ל"ת ;רודבש םינקוה לא ךל ךלכ ,התא םייח ץפח םאו ,רסומ חק ,יביבח
 םינימאמו םה םהיתוחכב םינימאמ ,חורה ירובנ - לארשי ירובנ ,חלו חכ יאלמ ונלצא ןיידע
 ךנקזוו ךשארב רשא הבישה תא חכשת םתרבחב אקודו ,םתרבחב .ולכ םעה חכב
 'ךילב .רשא  ארנדופה תא  ,ךבלב רשא אמתסאה תא ,ךנורנב רשא לועשה תא
 ןובשח תא ,תונובשחה לכבש עורגה תא ,רתויב דככנש המו ,תונובשחה לכ תא חכשת
 .תוינויצה דובכל *קזקה, לוחמב אצתו הוקתה תריש תא םר לוקב רישתו ,ךיתונש
 יא - ,םמע תיחתב ונימאי םירוענה ינב םא ! םיינויצה תרבחבש םינקזהל דוחו רובכ
 !םייחל ווקי רודבש םינקזה יכ ,אתובר יהוז לבא ,תויהל ךירצ ךכ ,ללכ אתובר וז
 ,הלואנל ווקו הישמב ונימאה סהירוענ ימיב .םתורלי תא השייב אלש םתונקול ירשאו
 - םירוענה ינבו .ווקיו ונימאי לבא ,שעמ רחא ןפואב יכ םא ,ןכיסנ ונימאי  וישכעו
 איפוסולפ וא איפופולפ לש ןובשח הזיא אובי רימת ,ווקי אלו ינימאי אלו ונימאד אל
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 |[ = רוה רוד רנר ביבר

 םידיב ושענ אירוטסיהה ןמ םיקלח העשתו םיעשת יכ ,ונחנא םיעדוי .. .המידק דעו
 יכ  ,איה םימיה ירבד לש דומעו דומע לכמ תמאב תצבצבמש תחאה הרותה .תוסנ
 קר  ,המש םירמאנה םינינעה רתי לכ | ,רמולכ  ,ךדיאו  ,ירבנ םילאד לכ, ,ףוס ףוס
 אל םלועמ ןפוא לכב ונחנאש ינפמו ,וזה הטושפהו הרורבה תמאהל אוה אשוריפ
 .איפוסוליפה התואב תלעות לכ ונל ןיא הנה ,'םילא, םע היהנ אל םג ,הארנכו ,ונייה
 , םימעה ימי ירבד ךותמ דומלל יחכונה ונבצמב ונחנא לכונ המ יתנבה אל ידועמו
 ,'רבנ םילאד, בצמב םהו ,"ומשאי אל וילכוא לכ, בצמב רידת םיאצמנ ונחנא םא
 הזה םעטה ינפמו ..,םהלשמ ירמגל הנוש ונלש םימיה ירבד לש הנורחאה אנקסמהו
 הפזלעב תעדל ,ילע ורזגת םא ,דומלל יכנא ןוכנ ,הלאה םידומלהמ דימת יתקחרתה
 תא וליפאו ,יקסבישטידרב לש ותרות תא ,תולילגה ישרומ לש םירזוחה"םיבתכמה תא
 .םימעה ימי ירבד תא אל קר ,"וינילומ, לש םיישארה םירמאמה

 לע םג תודותהל יכנא ךירצ ,ארוקה יביכח ,ךינפל תודותהל יתלחתהש ןויכמו
 יניא ,"אקיטמיתמ, זיעלב םיארוקש המ ,"ןובשחה תמכח,ל םג יכ ,ארונ רתוי אמח
 םיפיקתה ליבשב אלא הארבג אל הרקיע לכ ,יתעדל ,איה םג יכ ,הרתי הבח שיגרמ
 .ןובשח-לעב אוה ינע לכ :םירמוא .,םיברה םהיתוהכ תא ןובשחב איבת יכ ,םיקזחהו
 רתווי דעצ לכ לעו ןובשח אלב היחי ינעה ,ללכ ןובשח-לעב  וניא ינעה ,רבדה רקש
 הטורפ לכ ןובשח בושהל עדוי אוה .ןובשח-לעב יאדוב אוה -רישעה לבא .. ,ולשמ
 םרשע בור יפ לע קר וירבח תא דבכי אוה ,לודג םוכסל ןפרצלו הטורפ ירבשו
 םידודמ וידעצ לכ ,רוציקכ ,ןובשח יפ לע קר ויתונבו וינב תא ךרשי אוה ,םתופיקתו
 םירישעה ואיצמה ןובשחה תמכח יכ ,רבדה רורב .ןובשחה יפל םיקיודמו םירופסו
 איבהל ןיא ןפוא לכב .ללכ בשחל המ םהל ןיאש ,םישלחהו םיינעה אלו ,םיפיקתהו
 לע .ונתיחתל הוקת לכ ןיא - ןובשח יפ לע .לדו יגע םע ,ונמע תיחתל היאר הנממ
 םע תא הילע בישוהלו לארשי"ץרא תא תונקל ידכב םידריללימ םיכרצנ ןובשח ים
 רעב המרנות שקבת המכ רעשל ןיא ןובשחה יפ לע ;לדו ינע םע ונחנאו ,לארשי
 אל ןיידע לבא .ונחכ המו ונא המ ,ספא וגנה ןובשח יפ לע - רוציקב . .,'ץראה,
 תוחכה תונובשח לכ ,תויחל ץפחה םעה הכ תא בשחל לכויש ןובשח-לעבה ארבנ
 הכ תא לבא סוסה תוחכ המכו המכ לש הנוכמ רמולכ ,סוסה תדמב קר ובשחי
 :קיידלו ןווכל לוכי ימ ,םלש םע לש וחכ תא םג המו ,םדאה

 ,הרישע ךנהו - הינע ךנה
 ,הרוכג ךנהו - השולח ךנה
 - ! לארשי תסנכ

 תאז לכבו .תויחל םיינעל ןובשח לכ ןיאו םירישעהל קר םייחה ,ןובשחה יפ לע
 בורה לע םירישעהו ,רשעתהל ומכחתי םג רשא שיו ,ויחי םיינעה םג יכ ,הארנ אלה

 ו



 ו

 , אירוטסיה לש איפוסולפ טעמ

 םעל ומתי רשאכו ,ףסלפתהל ליחתי ,הנריב רמאי ,ופסכ םדאל םתי רשאכ
 תא םמצעב םישועה | ,םיקזחהו םיאירבה םימעה ,ףכלפתהל ליחתי ןכדסנ ויתוחכ
 תושעל םילוכיש המ לכ ושעיו הברה ופסלפתי אל ,םירחא לשו םהלש אירוטסיהה

 רדסל םהישעמ םימיאתמ םא ,הברה שורדו רוקח ילבמ תושעל םיצפחש המ לכו

 אדובו ,"וטפשי לב חצנמה תא, יכ המה םיעדוי .אל וא אירוטסיהה תו:שלתשה

 רבכש ירחא ,םהילע בוט םבלש העשב יכ ,אלא , ,,םירדצ ידצ לכמ קידצ היהי

 יניעב אמש רתויה תא רהטל ,תובוחה לכ ידי תאצל וצפחיו ללשה תא בטיה ולכע

 וכחסי רשא שי - סומינ לכ רדגמ תואצויה לובג תנסהו הלזנ וזיא קידצהלו תוירבה

 יפ לע :רמאל ,ויה םיבוט יכ םהישעמ לע דיעהל הילתלתב אירוטסיהה תא םנ

 ינולפ םע תא לשנל ונייה םיחרכומ ,הז דעצל  ונייה םיחרכומ םינינעה .תולשלתשה

 . האווצב וגל וריאשהו ,הז תורוא-לע ומלח רבכ  ונינקז תובא דוע יכ ירחא | ,ותלחנמ

 וניוטצנ רבכ םדקמו זאמ יכ ןעי ,ויתויכז תא ינולפ םע תאמ לולשל ונייה םיחרכומ
 רפתת דימתו .השעמה ירחא תואבה תוקדטצהו תואלתמא המודכו ,.,תאו לע

 תא תוסכל "אירוטסיהה ידגב, ואובי בורה יפ לעו ,םישעמה תדמ יפל אירוטסיהה

 לבא .םימיהזירבדב ןקמעו ףוסוליפ ,יריכממ דחא טייח יל רמאש ומכ  ,'ןמוה תורע,
 שינרמה ,לדו ןטק םע קרו .םישעמה יגפל אירוטסיהב םלועה-תומוא וכלמנ אל םדועמ
 קרו ךא וייח תא ןיכי ,השעמה םדוק דימת ףסלפתהל בהאי ,ויתוחכ תסיפא תא

 , אירוטסיה לש איפוסוליפב והכ ןויפר וא ותולצע תא קידציו אירוטסיהה יפלכ
 ...יארכ רבדה ןיא ירוטפיה טבממ יכ אלא ,ךכו ךכ השוע יתייה יאדוב יכנא :רומאל

 ינפמ ,הנושאר .אירוטסיהה תא בהוא ינניא - שובא אלו הדוא - יביבח ,יכנאו

 םה יכ ,ומדי םנמא "םיקידצה ויל, ...הושעי רודבש 'םיקירצה ו'ל, אל בורה לעש
 םלועה תא לבלביו אובי דחא בירחנס .ןכ ונניא רבדה לבא ,םעה ייחב םילודנ םימרוג

 .םימרוקה וירדסו ונוכמ לא ובישהל ןכ ירחא ולכוי אל םיקידצ ו"ל םימעפ רשעו ,ולכ
 'םיפיקת, לא רבהתהש ינפמ קר תאז םנ הנה ,טעמ לעפי חורה-שיא רשא שי םאו
 החלצהל בשחת תאז םנו ,,,טעמ םהלשמ םה ורתויש ידכב ולשמ רתול הברהו

1%08 



 םילשעמו תוכשתמ

 ןשי ה דה חשה רה מ שהה הא שלש השדה מדה הש תשוב שש

 להנמו הינשמ תרשמ וילע התע תעל לבקיש ,ררפלאל יתצעי יכנא .המחלמ יסיסכת
 םאו הזל תוכרצנ ןניא תודחוימ | תועידי לכ יכ ,םירמוא ,המש תוירבעה תוינולוקהב
 .המכו המכ תחא לע-ישארה באטשה לש ןטיפק ,םש להנמ תויהל לוכי *הרומ הזיא,
 ,הבוט החפש הפ נישהל ןיא םנ :הבומ הריר אצמל ךכדלכ ונל 0% וירפב הפ
 םש ונבנש .םירמוא ..,'המש, ןכ ןיאש המ ,הפ םייחה םישק  .םיבורמ םימדב -

 ואינולוקה לכ - תותרשמו תורזועו ,ןירישכמה לכ םע תוחוורמ תוריד םילהנמה ליבש
 המש ונגיהני אל דוע לכש ,ותעדב דמועו אוה לודנ ןשקע ,לכל עוריכ ,ררפלא 0

 ,חוטבו ןוכנ אוהו ...איהה הרשמה תא וילע לבקל לכוי אל ,"אבצה ירדס, ,וירדס
 סכצראב | ,םינויצה םכל ןה  +ינודא ,התא ךתעד המו .בורק ןמזב אובת ותוקת
 ! תוינולוקהב עמשנו השענש המ לכ ,לכה עורי יא

 ונלצא, יכ ,המואמ עדנ אל "םינויצה ונחנא, יכ ,סופיירד תרמל דינהל יתצפח
 ונחנא םידורמ יכ ,לארשי-ץראב | *וישכע, השענה לכל בל ומישי אל "םינ.

 תיוז ןרקב המש תוררונתמה 'תוינולוק וזיא, ןה המו .םילודנ רתוי םינינעב םיקופעו
 ותעד תא ומצעב יל ררבל וצפחב ירבד תא קיספה 'סופיירד, לבא ...:לארשי ץראב
 .תוינולוקה תגהנה רבד לע

 איה התע דע ונלש איצוינלוקה תחלצה יא תבפ יכ :התיה  וירבד תיצמת
 - הבוט אנילפיצסידו תעמשמ תררושש םוקמב יכ ,"אנילפיצסיר,ו תעמשמ ןורסח
 םיטסינולוקה .לכ ןיא המש - יעברכ אנילפיצסיד ןיאש םוקמבו ,חלוצו רשואמ לכה המש
 פיאשר םאה + ןנואתהל תושר םהל ןתנ ימ + תוננואתה וז המ - זנרב ףיסוה - םיננואתמ \

 -ישנא ירפכ ןיעמ תויהל ויה תוכירצ ,ןתישארב תוחפה לכל ,תוינולוקה + ןנואתהל םה
 לש הרימשל תוקקזנ תומלש תוינולוק - תובהלתהב ארק - 1 תאזכ עמשנה .אבצ
 המיא ליפהלו םדקדק דעו םלגר ףכמ םיניוזמ  תויהל םיכירצ םיטפינולוקה + םייברע
 היה ןיוחנש םוקמב יכ ,הזב אפיא התיה הנהנה תאינש ...םהיתוביבס לכ לע דחפו
 פינממ ויה "םירומ, תחת ולו  ...םיחרזא םילהנמ ודימעה - לורבכ םישק אבצ ישנא
 ,הפי הלוע לכה היה ,אבצ ירש

 איצרטסנימדאו אנילפיצסיד רבד לע ותעד תא יעמש ירחא יכ ,ןבומ אליממ
 יתארי .יתונחב איצרטסנימדא רבד לע ומע ץעיתהל רוע יתיסנ אל - ,לורבכ השק
 ארי ,יננה ןרחפ ,שובא אלו חדוא ,יכנאו ,יתונחב אבצ שיא דימעהל יל םנ ץעיי יכ
 ו תנהנה לע וירבד יכ ספא ...תשק יוחטמכ ונממ קחרתמו הבוריהנק יכנא
 ןורפחמ קר האב הלקתה לכ תמאב ילוא ,יבלב יתבשח ,עדוי ימ ,ינזאל וסנכנ ללכב
 *הב ןיא םירדפ קר ,הבחרו הבוט ץראה, תמאב ילוא .. .אנילפיצסירו תעמשי

 ...!ערוי ימ .הב ןיא - תעמש
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 .יקפניול .ל ,א

 ."וזכ הרצק תע ךשמב יתהכשנ אל התע יכ--םדא לש ופוג יצח תרבושה החנאב רמא
 + ליעוהל רשפא המב - יכנא יתלאש - תושעל רשפא המו -
 םתס ,טושפ ידוהי ,ינומכ םסרופמל ,יל עישוהל לכות תוינויצה קר +המב -

 דומעי הלצהו חור ,רהא ןפואב ומצעל עישוהל לוכי ,ותוא עדוי שיא ןיא רשא ,ידוהי
 תורוד הרשע דע רשא ,ינומכ ידוהי השעי המ לבא ..,רחא םוקממ וירחא וערזלו ול
 םידוהיל .. .? ותחפשמו ותדלומ תא ופטשי אל םימ תוניעמ הרשעו ,ןורכזל ומש םשרנ
 תאזה תוינויצה יכ םפא .עישוהל לכות ,תינידמה תוינויצה אקודו ,תוינויצה קר ,ונומכ
 אל יאדובו ,תודחא תויסיצנוקו לזרב תולסמ אל ,םיקנב אל ,המדאה תדובע אל איה
 ,"לכה אוה אבצה, ,אבצ ישנא לש תוינויצ ,המחלמ לש תוינויצ - קר אלא ,ארוטלוק
 לכ םרט ,המכו המכ תהא לע - ררופמו רזופמ םעו ,וצראב בשויה םעב רמאנ הז
 ..זאו ,'אבצ, ונל ארבל :ונילע

 הטיסרבינוא רסיל .ועיצהש --רומאל סופיירד  ףיסוה --הלאכ ואצמנ הגה =
 ןיוזמו ךורע אבצש העשב בוט הובג רפס-תיב .תונלטב ,תושפט .םילשוריב תירבע
 ונילע םיטסינולוק םוקמב +איה המ - אבצ אלב השיסרבינוא לבא ,ונימיל דומעי
 אימדקא דסיל ונילע הטיסרבינוא םוקמבו .'םירבע םיקזק, ןיעמ ,אבצ ישנא בישוהל
 דמולמו ודקדק דעו ולגר ףכמ ןיוזמ דחא ןויגל תוחפה לכל ,המחלמ יסיסכת תעיריל
 ..ילכונ לכ זא - םיתפרצה תכרעמ יפ לע ןנוהכ

 ...תופיעו בצע יתרכה הינפ לע סגו ,סופיירד תרמ הרדחה הסנכנ םיתניב
 .ןופצה ץראמ ינויצ חרוא : ורמאב הינפל ינביצה סופיירדו
 זא ,םיתנש ינפל יתרבג ינפל בציתהל יתדבכתנ - יתרמא - יל  המודמכ -

 ,'ןינעה, ...תעב
 ,זא ינמ .ולזא םיבר םימ -- החנאב איה םג הרכז - !ןכ ,ןכ -
 .זא ינמ הברה בטוה ,המדא ,ללכב בצמה--יכנא יתרמא--לבא -
 בוט היהיש רשפא דימתו ,הבוטל לובג ןיא ,יאדוב .ןאכלו ןאכל םינפ שי -

 ראתל םג השק .תורידה ..,לעו םומעשה לע תלוז ןנואתחל המ ןיא םנמא ללכב ,רתוי
 ,הבוט הריד אוצמל ונל השק ,הפ תורידה ירוסי תא ךל

 .יתלאש - + הפ םידוהיה יתב םה םיטעמ םאהו -
 .ןועמ ונל וריכשי אל ןוה לכ דעב םידוהי יתבב יכ - איה התנע -- אקע אד -

 '.יונ םש לע הריד רוכשל ,םכצראב ומכ ,ונחנא םיחרכומו ,םיונה לכ ודמל םהמו
 םילשוריב יכ םירמוא .לארשי-ץיראל וננכשמ תא קיתעהל ררפלאל יתצעי המכ הז יכנאו
 המש תוירבעה תוינולוקה לש דחא רוטרטסינימדאו .לוזבו תובוט תוריד גישהל רשפא
 יכ דע .הכחיו התעדתעל ןאמי ררפלא יכ ספא .לארשי-ןיראב םייחה תא דואמ ללה
 תעידיל .אימדקאו - ונל םידלי יכ  ,עדת אלה - אבצה יכינחל רפס יתב המש ודסיתי
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 .םישעמו תובשהחהמ

 ככר רכה רכה כ נר רו ככ

 ינלכק ןורבה .אובל יתארקנ דימו - תוינולוקהב םינוש םינוקת רבדב תועצה יל שי יכ
 לש תויונחב *להנמ, תרשמ יכ ,התיה ותבושתו ,יתעצה תא עמשיו תופי םינפ רבסב
 לש םירומל ךונח תיבב םידומלה קה יתרמג אלש ינפמ ,יל תתל לכוי אל תוינולוקה
 ןפואב קר ,ותוסח תחת יקסע תא תחקל אוה ןוכנ ,יל רוזעל וצפחב ,לבא ,ח'יכח,
 םינשמו םילהנמו םירוטקריד לש איצרטסינימדא וילע הנמי אוה ,ותחנשה תחת היהיש
 יהלדתשה יכנא ,םוי ריכשכ קר היהא יכנאו ,יעברכ קסעה תא ולהני רשא ,םהל םירזועו
 ל'ת יכנא סנו ,הבוט תלהנמ איה היחת יתנוז יכ ,רתומל הלא לכ יכ ,ול חיכוהל
 אוה .וליעוה אל ירבד לבא | ..יתונח תא םיעדוי .ןכדסג םלכ ינבו ,יקסע תא ןיבמ
 יססור ידוהי םנ המו ,טושפ ידוהי לעו עישוהל לכות איצרטסינימדא קר יכ ,תחאב
 /הנעט סנמא הנה ,איצרטסינימדאה הלעתש תורתיה תואצוהה רבדבו .ןעשהל לכוי אל
 הנמת הדצמ א'קיו ,א'קיל הגהנהה תא רוסמי אוה :הצע שי הזל םג לבא ,איה הנוכנ
 יתונח תא .להני םשמו ,הלודגה ריעב רורי ישארה להנמה ; םילהנמהו םיחינשמה תא
 ...תואצוהב ןימקל לדתשיו םיימוקמה וידיקפ ידי לע

 שמח קחרמב בשויה להנמ לכוי הז א הככיא ,יתעד רצקב יתוניבה אל יכ ןעיו

 אל ,וירזועו וידיקפ ידי לע תואצוהב ץימקי הז הככיאו ,יתונח תא להנל אסרפ תואמ
 ,תעדה בושיל ןמז ונממ יתשקבו ,ותצעל םיכסהל יתלני

 יתרכונ ,הכו הכ יבשחבו +רבדב בשיתא ימ םע לבא ,יל הנתנ וז יתשקבו
 תוינויצה רבד לע םירמאמ כתכ םג ,ינויצל היהנ םופיירד יכ ,םיתעה יבתכמב יתארקש
 תויצרטסינימדא םע םיקסע ול ויה רבכו *ןויסנ, לעב אוהו ונממ יל בוט ןיא אלה - ןכבו

 ,הבוט הצע יל תתל טכו יאדובו ,תונוש
 ילואו + תומלוע שיערמ ,הז סופיירד היא - + והיא לבא .סופיירד םע ןיעיתא ,ןכ

 ליבשב םינותעה ואיצמה רשא היה לשמ קר ,ותעשב בויאכ אלא ארבנ אלו היה אל
 .וירפב סופיירד תא שקבל יתוליחה תע יבבל לע ולע הלאה תובשחמה ,..קסעו הסנרפ
 אלו וירפב והיתשקב תוליל השלשו םימי השלש - ונימאת אל וא ונימאת םא
 ויתאצמ ונממ יתשאיתנ טעמכ רשא ירחא ,ברע תונפל יעיברה םויב קרו ,והיתאצמ
 עדוי זירפב הנש ןב קונית םג יכ ,יתנמאה יתומימתב יכנאו .,םיקוחרה תובוחרה דחאב
 56 8851 ,ותיב לא רשי ינליבוי ותככרמב בשא רשא ןושארה ןולנעהו ,סופיירד תא

 ,שמשה תהת *תויחצנ, ןיא .יבלב יתרמא ףוסזוג זחטחו
 רשאמ רתוי הברה דדוב הפ והנה ,וירבד יפל ;יאוב לע דאמ המש םופיירדו

 רבוחמו רושק היה חורב לבא ,וילא אבל שיאל ונתנ אל םנמא המש .'םירשה יא,ב
 םירפוס ףלא דחא םויב 6 ויה ,ורקחל ,ורקבל תושר הנתנ ולא יכ ,עדי ובלב ,לבתה לכ םע
 שקבמ ןיאו שרור ןיא ,לבתה תריבב ,זירפ ךותב ,הפו ,ושרדלו ורקבל ץראה תופנכ עבראמ
 -ידוהי יתייה אלול,  ,הרהמב חכשנ יכ ,המרג ותורהי קר .הזב המשא תורהיה ,ותעדלו



 3 סניול .ל ,%

 םיינעה םימכחה ידימלת לע תורמרמתה ,תרחא 'תורמרמתה, לש הפוקתב יוררונ
 איהה הפוקתה םצעב ול יתנמדונש ןויכמו  .המכח דומלל ברעמל חרוממ םיאבה
 יתקרטצה אושל ,ותמח לכ תא םעפה רוע ילע ךפש ,ינע "םכח רימלתל, ינבשחיו
 -!קפע םשל הנה יתאבו ,הינש "ארליג, לעב  ,הוטמ ימולנב רחופ יננה יכ ,וינפל
 תויהל יתאב ,יריעב רלדנס תויהל יתלכי אל וא יתצפח אל רשאב יכ ,תחאב אוה
 תא תונוהל קר יתרטמו יצפח לכו ,הכלהכ רבד םוש יתדמל אל יכ ;הפ 'רוטקוד,
 בגונ יננה יכו ,וב םיקסע תושעלו ץוחנה "םולפידה, תא גישהל ירכב םירוסיפורפה
 תלוו הנקת יל ןיאו ,לארשי דובכו הרותה דובכ ,םולפידה דובכ ללחמו תוירכה תעד
 םילדנס תוחפה לכל רופתל לכואש ירכב ,תורלדנסה תונמא דומללו יתדלומ ריעל בושל
 ,ופעכ ךכשל יל חלצי אל יכ יתוארבו .ינזאב רבד הלאכו הלאכ םירבד דועו ..םיבוט
 .א'קי הרבחה "לכיה, םשש בוחרה לא יתכלהו שפנ יחפב וינפ תאמ יתאצי

 תורצוא, וז הרבחל אלה :יבלב יתרמא יכ .קסע לש הנוכ יל התיה הז ירוקבב
 ..) הכאלמ-לעבה לש וקלחמ ידוהיה ינונחה קלח ערגי הז עודמו ,"םיקסע, ושקביו "חרק
 םינונחהמ םדסח תא וענמי הז עורמ ,הכאלמ ילעבל הכימתו רזע לש תופוק ודסיי םאו
 ץרא,ל ונארי אל םא -+ ונמע לש ןינב בורו  ןינמ בור םה תמאב רשא ,םירבעה
 ינונח אלה ,לודגה וקלחב ,לארשי  םעו - "לארשי םעל, תוחפה לכל ונאדי ,"לארש
 +,,אוהי

 יודרונ .יוררונ לש ותיבב רשאמ רתוי ילזמ ערוה דוע א'קי לש הלכיהב לבא
 .ידעב תלדה תא ירמגל ורגס "א"קי, לש הלכיהבו ,התיבה סנכהל יל ןתנ תוחפה לכל

 ימ לכו ,םהילע םיטגלירה דחפ לפנ ,ןומהב 'םיטגליד, דקתשא םהילא ואב זאמ יכ
 הבדנ שארמ שקבי אלו םיאלוטמ יתלב םילגרדיתבו םיעורק יתלב םידגבב אובי רשא
 ומע םיסנכנ ןיאו ,ותוא םילבקמ ןיאו ,סהיניעב "טניליד, תקזחב אוה ירה - תוטורפ לש

 רבכ איהה הבושתה יכ הארנו - רעושה יל בישה ירבדו יתונעט לכ לע ,ללכ םירבדב
 ןורבה לש דחוימ ןינע הז יכ ,א'קי תרבחל  ךייש הזה ןינעה ןיאש - הימופב אלגרמ
 ...ןורבה לא ,וילא תונפל "םינוראה ווצ, תאזל רשאו ,בידנה

 ,אוה רחוס שלה ןורבה יכ ,תאזה הבושתה לע יתחמש םנמא יבבל רתסב ינאו
 תויונח ויתובשומב ,התע רוע םג ןנשי ילואו ,ויה ,םיבשו םירבוע ונל ורפסש ומכו
 הנמיש רשפאו ...הזה "קסעה, לש וביט אוה ערוי יאדובו ,הוטמ ינימ לכ לש תונוש
 ם'עא יכ ,דאמ ישפנ תא העשעש איהה הוקתה ...הלאה תויונחה לכל להנמ יתוא
 תחא םיטנקירבפה פע תונרשפה רבדב יתכאלמ תא ערויו יקסעב הלצומ ל"ת ינגהש
 תויגולוקהב "להנמ, | תויהל הומ םג בוט ,םיבר תרבד יפל ,תאז לכב ,םינש שלשל
 ...ןורבה לש

 ,עירוהל יל היה יד ,ךכ לכ השק רבדה ןיא - וינפ תוארלו ןורבה לא פנכהלו
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 .םישצעמו תובשהפ

 אל הידיקפב חילצת הרבחה יכ ,ןבומ .ונממ בנשנ רשא רבד ןיא .תוינולוקה לכל
 הכרדמו - םיניסה ןמ רתוי התעדב הרבחה הפיקת הז תמעל לבא .. .םיניסה ןמ רתוי
 בלב הזכ יניס דסומו ., .םירומל ךונח תיבב םירוטרטסנימדא ךנהל ףיסותו ,זוזת אל
 הלע אל םנמא יבבל ןובאדל .וב ןנובתהל יאדכ ןפוא לכב - תפרצ תריבב ,לבתה
 וצופנ םידיתעה םירוטרטסנימדאהו .ץייקה לש שפוהה ימי םימיהש ינפמ ,ידיב רבדה
 לארשי ירה לע דובעל ידכב םישדח תוחכ ףוסאל ,םידומלה למעמ חונל חור לכל
 לכה רשא ,יל דיגה תיבה תא להנמה יכ ספא .. ,םידוהיה ימי ירבד תא תושעלו
 נישה רבכ תיחכונה הנשב םהידומל קח תא ורמגש "םירומה, לכ ,בוטב ךלוה ל"ת
 אל יכ ,הוקי ,להנמה ,אוהו ,אניטנגראבו ייאב תוינולוקהב םיחינשמו םינוממ תורשמ
 .וכנחתנ וב רשא תיבה תאו *תפרצ, םש תא ושייבי

 .םינשיה יריכמ תא רקבל האלה יתכלהו תאוה הבוטה הרושבה לע יתהמש
 ,אוה בכוכ תאז לכב - לפנש בכוכ .יודרונ סקמ ר"דה לא יתכלה רבד תישאר

 ."יאקרב, ורמא לכהו חרזמה ינפ וריאה ,תודהיה ימש קפוא לע יודרונ הלע ךא תעב
 ,םירמואש ומכ ,סנכנו "םידוהיה תרבח,ל יאדמ רתוי ברקתה יכ ,ורהז םעוה וישכע
 אבי ךדתשהל דמועה ןתחירוחב לכ ,רפוס טבשב ךשומ רענ לכ ,םירלדנסה .בוחרל
 ,ודובכ ללהתנ הז ידי  לעו .ןורכזל םיטרכו "ףרנוטבא, ונממ לכקמו םיבותכב ומע
 ,וילא ברקתמה לכו ,אסרפ תואמ 'ד קחרמב לכתסהל ,לע לא טיבהל בהאי ידוהוה יכ
 תעה ןמ ,יודרונ לש םינושארח  וידיסחמ יננה .םנמא יכנא .. .ויניעב ללחתמ דימ

 ידמ והרקבל הבוחל יל בשוח יננה הז םימודק ןורכז יפ לעו ...יוגל דוע והונבשחש
 לש בצמב ותוא אצומ יכנא דימת .וילא  ענונב לזמ יל ןיא לבא ,זירפב יתויה
 ,דגושארה םעפב וילא יאובב ,םיתנש ינפל ,ילע ותמח לכ ךפוש אוהו ,תורמרמתה
 לוטב, תפוקת ,איהה הפוקתה תא םירכוז לכה .ונירישע לע תורמרמתהה תפוקתב היה
 ... לארשיל םירישע םישק יכ ,הרותה האצי .איליזבמו הללוחמ היה יודרונ ,ירשועה
 םירישע ויה אלמלא + ונירכועב םה םה ,זא ומנתפ היה ,םירישעה .םיינעמ רתוי דוע
 יתנמדזנ יכ ,יל םרג ילזמו .,ונל בטוה רבכ זא יכ ,םינצבק ונלכ ונייה ולא ,לארשיב
 רישעל יתוא בשח ,בהז לש םיפקשמו רעש תרדאב יתוא ותוארבו ,איהה תעב ולצא
 הררקתנ אלו ,ונמע תא ונרכע יכ ...ישרוי לעו יתחפשמ לעו ילע תושק ינזאב רבדו
 .זא םכל יתרפסש ומכ ,ךרדה תואצוה לע דסח תולימג ונממ יתשקבש דע ותעד

 אלש ידכב ,הרקיה יתרדא תא יתטשפ ,םירישעהל וסוחי תא רבכ יתעדב ,התע
 יתלפנ חפה ןמ - יביבח ,םכל רמוא המו ,ינע םכח-דימלת תשובלת יתשבלו .וטינקה
 ,רמאהל הנתנ תמאה ,יכ .תמדוקה ןמ הער דוע התיה םעפה ותשינפו ,תחפה לא
 ןכ ןיאש המ ;ץרא ךרד גהנמ תאז לכב ומע ונהנתת ,ותוא ואנשתש ךיא ,רישעה
 אצמנ איהה תעב יכ ,יתעדי אל יכנאו ...הברה םיקדקדמ ןיא ומע .ןצבק םכח דימלח
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 יקסגיול .ל .א
 < בבר = --- ]

 ,תורודה לכ ףוס דע תכלוהו תכשמנ םתלועפ ךיא ,בושי ינינעב דוחיב ,דסומ לכב

 ע תוחתפתה לע םינושארה "םירוטרטסינימדאה, תלועפ תא ךורעל ןיביו עדי אוה
 ו ירדס ירמנל ונתשיש רשפא ,'תוספורטיפא,ה .לטבתתש רשפא ,דיתעל

 "יזירפה חורה,ו ,לטבל היהי השק וגמע תוחתפתה לע "םירוטרטסינימדא,ה תלועפ לבא
 . . .רובעי אל לארשי ץראל םה ואיבהש

 םירבד המכו המכב .,איסורב ונלצא ש"ייה סכמ ידיקפ םגה הזל אמנוד ןיעמ
 רככ םירכוחה ,םלועה ןמ לטבו רבע רבכ יזיצקא,ה ...םהל ומד םירוטרטסינימדאה
 לבא - ,חור לכל ורזפתנ םינושה םהיריקפ ,םירז םיכירכתב ורבקנו םתלודנמ ודרי
 .תדמתמו תדמתמ ןיידע םתלועפ

 היהי החור לבא ,לטכתת איצרטסנימדאה : 'םידוהיה תנידמב, םג .היהי הכו

 ,תורוד הרשע דע ךשמתת התלועפו םייק
 לבזמ ול אב *וחירו וחל, | ,זירפב ערזנ דיתעל ונמע תוחתפתה לש ןיערנה

 םירבע  םירומ  ךונח,ל רפס תיב אוה - חתפתהו לדנתנ ובש ןגהו ,אוהה םוקמה
 ןנובתהל םה םיאדכ ללכב םירבע םירומ ךונחל רפסה יתב .זירפב ח'יכ תרבחל רשא
 יתבב ולזמ הזמ עורג דוע  ,םינבר שרדמ יתבל ענונב לארשיל לזמ ןיא םא ,םהב
 ולדעו וכנחי :םה ןכ םמשכ םירומל ךונח יתב ןושלו המוא לכ לצא .םירומל ךונח
 הזה רבדכו "ןופצה ץראב, הארנ הזה רבדכ .ןכ רבדה ןיא - ונלצאו .םמעל םירומ
 לכ תרכחל רשא םירבע םירומל ךונח תיבב םג הככו ..,תורחא תוצראב םנ הארנ

 העפשהו דובעש לכמ ירמגל ישפחה ,הזה תיבה יכ ,ונל המודמכ ,זירפב םירבח לארשי

 הורה ץיפהל ולדתשי רשא  ,םירבע םירומל ךונח תיבל תמאב תויהל לכוי  ,ןיוחמ

 ...םדקה תוצראב תירבע הלכשה ,ימואלה
 ךונח תיב והנה - םירומל ךונח תיב אוה הזה תיבהש הממ רתוי ,תמאב לבא

 לכ תרבחב יכ | .אניטנגראו לארשי ץראב תוירבעה תוינולוקהל  *םירוטרטסנימדא
 ,םיניס ץראב ,תנהונ הניא םיעדמה תקולח תטיש  ,םיניס ןיראב ומכ ,םירבח לארשי

 רעש התופה אוה הזה ןמסכאהו ,דחא גוסמ םינירדנמה לכל יללכ *ןמסכא, שי ,עודיכ

 ירה ,ושרדמ תיבב וידומל קח תא רומנל ןירדנמ הכזש ןויכמ ,הנירמב הרשמ לכל

 רשא שי .ונממ ןישרוד ןיא תודחוימ תועידי לכו ,הנידמב הרשמ לכל רשכומ אוה

 וא ,תוליסמהו םיכרדה רש וא ,םיטפשמה תכשלב שאר בשוי תויהל ותוא ודיקפי

 תעד יפל ,יכ + לוכי לכ - רוציקב ,רובצה ינינב לע הנוממ וא ,המחלמ אבצ דקפמ

 גהנמכו ,םשרדמ תיבב וידומל קח תא רמגש ןירדנממ בנשנ רבד ןיא ,םיניסה ימכח

 וידומל קח תא דימלתה רמנש ןויכמ :םירבח לארשי לכ תרבח לצא םג ררוש הזה

 תונמתה ינימ לכל ,הרשמ לכל רשכומ אוה ירה ,הל רשא םירומל ךונחה תיבב

 יללכ להנמ ...וא י"אבו אניטננראב תוינולוקה תחאב דיקפ וא הרומ םא : תודיקסו
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 .סישעמו תובשחמ
 = ו 0 0 וו

 מ מא המה

 ופסאתנש 'םינכרה, ינזאב ןנואתהלו טרופקנרפל רופל יבבל תא םנמא היה
 הנושאר ,וז יתעדמ יתמחנ יתבש לבא ,הזה הנושמהו רזה גהנמה לע המש איהה תעב

 ורזנש | םיסנרפו ,הלהקה ינינעב העד תוחל תושר םהל ןיא םמצעב םינברהש י
 תוכייש ןינע 7 םילוכי םהש ינפמ תינשו . . ,הרזנה 7 רפהל םילוכי םינברח ןיא
 גהונ ובדהש ומכ  ,רבדב ןייעל וליפא וצפחי אלו 'תוינויצ,ו "שייצראי,  ןיב רשקו
 ...,הב ונייעי 1 ,תוינויצל לק זמר וליפא הב אוצמל רשפאש 'הלאש, לכש ,םלצא

 זירפב יכ ,יתוקתב ,וירפל רשי האלה יתעסנו  ,וז יתבשחמ תא יתבוע ןכבו
 תירבעה הלהקב םג םנמא םנשי .לעמ הראשנ אל וז יתוקתו ,טייצרהאיה תא יל וריתי
 לכא ...רזה ידוהיהל "לגרה תסירד, ונתי אל םהב רשא םינינע המכו המכ וירפב
 .ךעבש ךשפנכ - טייצרהאי

 ..ו לארשי ץראמ זירפ הקוחר אל יכ ,רכנ דימ לבא ,יביבח ,ריגתש המ דגה
 לבא .ינפ םיקסעה לא יתמש ,ילש טייצרהאיה ינינע תא יתרדס רשא ירחאו

 הכ יתינ 4%- םיקפעהו ,בוט רתויה רצ לע וירפב הפי הלע טייצראיה :אלפ הז האר
 לבקמו *תוירבל חונ, םנמא יתפרצה .ונלש םירחוסל םוקמה הפ אל יכ ,יתנבהו - הכו.
 שקבי יכ-תאטח תישאר .רחפמל לגופמ וניא ,יתעדל לבא ,תופי םינפ רבסב םדא לכ
 ,ונצרא ירחוס לכ יניעב וחיר תא שיאבהל היד דבלב איהה הנוגמה הדמהו ! 'םינמוזמ,

 ,םהמע םיקסע תושעמ יתשאיתנו תאז יתנבה יאובל םינושארה םימיב דוע
 .ונלש זירפ ,תירבעה זירפ לא ןנובתהל יתוליחהו

 וירפ הנה ,ונמע תוחתפתה לע התלועפ םוחיב רבעה ריע איה ןילרב סא יכ
 ליחתת וישכעו ,הלש תא התשע רבכ ןילרב תלכשה .ןדיד ןודינב .ריתעה ריע איה
 תלכשה ,םירקוחו םיפוסלפ תלכשה התיה ןילרב תלכשה .וירפ תלכשה תפוקת ונלצא
 תוריקחו םירהא םילופלפל ,ידומלתה לופלפהמ ,תירבעה תונלטבהמ רבעמה ,'םינלטב,
 ןעיו . ..'תישעמ הלכשה, איה וירפ תלכשהו ,רוחאלו םינפל ,הטמלו הלעמלש המב
 'ריזנה, ,יאטילה ידוהיה ןכל ,היהיש םע הזיא תוחתפתהב םינולדו תוציפק ןיא יכ
 ןיב הלידבה רשא םוהתה תא תחא הציפקב רובעל לוכי אל ,ויכרד לכב עונצהו
 הלהת רובעל היה חרכומ םינינעה רדס יפ לעו ,ותוא םיכבוסה םייחהו *ותוריזג,
 תא ונדמל רבכש - ,סנמא וישכע .תישממה הלכשההל וזמו ,תינויעה הלכשההל
 . . .םיניעל וידפ ונל היהת אובל דיתעלו ,רתומל ונל ןילרב - איהה המכחה

 ריתעה ותואל ,ונל הווקמה לודנה דיתעה ותואל יתנוכ ,'אובל דיתעל, ירמאב
 םיעירפמ םנשי רוע  ,'הרמה תולגב, ,ץראל ץוחב הפ ,וניתובא ץראל ונתוא בישיש
 תמדא לע ,"םירוהיה תנידמב  ,המש ןכ ןיאש המ ,'תיוירפה תוחתפתהה, דעב הברה
 םנ השק וישכע וגל ...רוצעמ ילב הכררב ךלת ונמע תוחתפתה רשא תעב ,לארשי
 םינושארה םירסימה תלועפ ךרע תא ריכמו ערויה לכ .וא איהה הלועפה תא ראתל
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 .'קפניו ל .ל .א

 -םימשה תב הלכשההל *לגרה תא טשמפ , יאטיל ליכשמ רשא הרק םא .רשפתהל החוג

 ריפהל ותוא וחירכה אל ,יבמופב ותלכשה טעמ תא רוכמל ויסכנל י"מות ודרי אל

 סכותב ואצמי םויו םוי לכב רשא התע םיימואלה לצא גהונ רבדהש ומכ ,"טלשה, תא

 הלכשהה ,עיברל וא שילשל הצחמל ומע ורשפתה אלא ,,.םישדח 'םיטורקנב,
 ורזניש המכ ,ןכ לעו ."ונתדמ יפל, ונל התיה ,תיזנכשאה חרוחסה ומכ , תיזנכשאה
 .יבומכ ,םיתעל .קושה ןמ ירמגל הריבעהל וחילצי אל-תונוש תוריזנ םיימואלה הילע
 ...םיתעל קר לבא ,"רהנה תא רוכסל, רשפא

 לע ורזג ונלש םיימואלה ,םרח וליטה "ןילרב, לע .וישכע איה וזכ תעו
 לכ ארונ וניא ונלש םרחה יכ ,ןבומ .התרוחס לע - םינלופה םיימואלהו , התלכשה

 ואיבי רשא םישנא ונכותב ואצמי ןפוא לכבו ,רשפתהל רשפא דוע םידוהי םע .ךכ

 -בוט טעמ ,םיסומנ טעמ ,הלכשה טעמ ....לובנל רבעמ *הפירט, הרוהס יאשחב

 ,תוריזג ורזי אל הלכשה ינינעב םא רשא  ,םינלופה תריזנ ןכ אל ...יזנכשא םעט
 רותב ,יכנאו ,הרעשה טוחכ םיקדקדמו םינוציק םירימחמ םנה תוימואלה ינינעב הנה

 תרוחסמ קחרתמו םמצע םינלופה ןמ ינלופ-ימואל רתוי ,ןבומכ ,יננה ,ינלופ ידוהי
 םתרוחס ירחא םיקזה 'םיעונעג, יל שי םנמא יבבל רתסב ,קוחירה תילכת םיזנכשאה
 יכ ,יתחפשו ידכע תא יכנא ארי ;םיברב הז דוס תולגל יכנא ארי לבא -םהיתופקהו

 רקיעהו ,םיינלופ םיטוירטפ סנה רשא ,יתונב תאו ינב תא יכנא ארי ?םה ורמאי המ

 יאשמ תא יל וחלסי אל ןפוא םושב רשא ,ילש 'תוניזוק,ה תא דואמ יכנא ארי

 םע תושק רבדמ ,לורבכ השק םימעפל יננה רשא יכנאו .םיזכשא םע ינתמו

 כלכל :לכוא אלו  ,"תוניזוק,ה יבנל הנקכ ךר יננה ,"תובוח ילעב, םעו  "םירבחמ,

 ונימיב ושעי אל המ יכ ,וז "יתשלוח, תא יל וחלסי יאדוב יארוק ,ןתונדפק תא
 ,נב תולאשמל בל םיש ילבל רשפא ,ךתשא תא טינקהל רשפא - + תוניזוק ליבשב

 - 'תוניזוק,ה תא שינקהל לבא ,םינקז םאו באמ בלה תא .חישקהל רשפא ,ךתיב

 .. . אלו אל
 טעמ יתחנו תיחרזמה ונכשא לכו ןילרב תא יתרבע הלאה םימעטה ינפמו

 ,אינולוק לע םג יפקונ יבל היה יכ .ךל דינא תמאה ,ריעה אינולוקב ךרדה למעמ
 פושב "שייצרהאי, םיחוד ןיא ילינכ םישנאו ,אוהה םויב "טייצרהאי, יל היה יכ אלא

 , שייצרהאי אל קר - םירופכה םויו באב העשת תוחרל רשפא .ןפוא
 הדועת איבאש ,ינממ ושרד יכ  ,אינולוקב הפי הלע אל טייצרהאיה יכ ספא

 ילש | טייצראיה דננ  רוערעו מ"וט לכ ןיא יצילופה רצמ יכ | ,םירטושה רש תאמ
 ץרא ןיתנ לכ רשא ,תאזה השודקה הלהקב אוה קח יכ ,תרחא ץרא ןיתנ תרותב

 ןידה ךכ םאו הלהקה ינינעב *ד"לבו ק'לב, אוה ,תאזה ריעב דלונ םא וליפא תרחא
 ,ינמכ חרוא רבועל ןכש לכ ,עבק תבישי ריעב םיבשויח םירזח םידוהיהל .ענונב
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 .םישעמו תובשחמ

 ןח האצמו הלבקתנ תאזה הלמהו , יטוקיוב, :השדח הלמ ואיצמהו *דנלריא, יגב
 אלא , ךה ונייה - םרחו טוקיוב תמאבו ,., ,ונחנא כ וליפאו ,תוירבה יניעב
 'אימשד ילימב קר םדאל םדא ןיב לידבי םרחה יכ ,םרהמ עורג דוע טוקיוב יכ
 אל ,הרותל הלע אל םרחומה ;ןוממבש םירבד לע םרה וש ינב ורזנ אל םלועמו
 'טוקיובה, םלואו  .םימ סוכמו סחל רככמ םרחוה אל לבא ,ןמוזמלו ןינמל ףרטצי
 [ דרויו ותסנרפ ןיהפקמ ירה *טוקיוב, וילע ורזנש ימ  ,הלאכ םינינע לע אקוד אוה
 לכהו ,תאז םיניבמ לכהו ; ותוא ןיסנרפמ ןיאו ול ןירכומ ןיאו ונממ םינוק ןיא ,וייחל
 ריב תושר יכ ,םילננאה תוזוחאה ילעב תא םבירב דנאלריא ינב וקדצ יכ ,םירמוא
 נהונ רבדה היה דוע לכ .הל םיצורמ םניאש םירבחה תא םתרבחמ איצוהל .הרבחה
 ול ונתנו תיזעול ותוא ומנותש ןויכמ לכא ,תאז םידוהיה וניבה אל  םידוהיה ןיב
 ...םידוהיל םג יוצרו לכל ןבומ אוה ירה-תירבעה ןמ איה השק םא וליפא ,תיפוריא הרוצ

 יתעיסנ יכ  ,התרוחס לעו הילע רזננש טוקיובה ינפמ ןילרבל יתרס אל ןכנו
 לע ירחסמ תיב ןנוכתיו הנבי ףוס ףוס יכ ,יתעדי ,רחסמ ןינעל טעמ םג התיה םעפה
 ,וליחתיש ןויכמו ,רברל חו ,םתוא יתנבה יכ םתוארב , 'םינקתשה, וליפאו ,ולת
 הברה הרוחס הרכמנ *איצדיוקילה, תעב יכ ןעיו ,םהמע רשפתנ אמתסמ ,רבדל
 ליבשב ,לובנה תא העל ל םע ברעה תא רבחל יתרמא , הנקורתנ יתונח'
 אוכל ,השדח הרוחס טעמ תונקל םג בגא ךרדו ,םינקתשהמ ,"םהמ, טעמ קחרתהל
 .תושדח תופקה תחקלו םישדח םירחוס םע תירבב

 יבבוחמ ינניא *ימואל, רותבש יפדלע"ףא יכ  ,יביבח ,םכל דינהל יכנא ךירצ
 ירפנו שא ,ןילרב תלכשה לע ,הילע ריטממ יננה "יתדונא, בשומבו ,ןילרב תלכשה
 'איצקרפה, דוסי ...דע ,לנעה תאטח ןמ ,וניתונוע לכ דעב רלוקה תא הב הלותו
 הברה וב שי יזנכשאה רחוסה יכ ,יזגכשאה רחופה תא בבוח יננה תאז לכב -, איליזבב
 הנוכת איה וזו ,וב הריתי הלעמו .רשפתהל חונו הפקהל חונ :ירבעה רחוסה תנוכתמ
 םיללכ יפ לע והלהניו לודג לטיפק לש קזח םיסב לע ורחסמ תא דסייש -תיזנכשא
 ותרוחס תא ןיכמ אוהו , ויתושירדו "קושה, תא תעדל דומלל לדתשי דימת ,םייעדמ
 לבתב ורחסמ תא ביחרהל יזנכשאהל ול הדמעש איה וזו .קושה תשירד יפל ק
 ןתי הרוחס : גונעת שממ יזנכשאה תא רוחסל .הנמא יבתכו םיטטקרט הרשעמ -
 לקנבו ,ןידה קמוע תא הצמי אל 'אצמ תעל,ו ךצפחמ רתוי - הפקה ,ךצפחכ ךל
 יזנכשאה לש ותרוחפ הנה ,םכמו תומרחו תוסנק הילע ורזניש המכו ,..ומע רשפתת
 ונילא אובת הנה ,ןילרבמ רשי האיבהל היהי רשפא-יא םאו ,םיכלהמ הל אצמת
 איה תאזה הלונסהו - .אובת לבא ...םירהא תומשב ,רוחס רוהס ,תולקלקע ךרדב
 םילושכמה לכ תורמל ,ונלצא דמעמ קיזחהל 'ןילרב, תלכשהל םג ,יתערל ,הרמעש
 התיהו דואמ ךורא ןמזל הפקהב ונל הנתנ איה סג ,ץוחמו תיכמ הכרד לע וחינהש



 :יק טנג ול לא

 תא ,תורטשה תא וככעיו ןורחאה היהי אוה יכ דחא לכ המרי הככו ,'וכו תואצוהו
 . הלואנה תאו תורשפה

 , שעמ וליפא וחקי אל הברה תחקל תחתו , ודיפפי בורה יפ לע ,יתרמאש ומכ
 יתייה גל .רחסמה יכרד לע םילושכמ ורימעיו שפנ-תמגעו הברה םירוסי ומרגיש אלא
 יעירפמ ןידכ ,השק הלאה םישנאה תא יתרסי זא יכ ,הנירמב הער-לעבו טפושו רש
 .,.רחסמה יבירחמו םולשה

 תוקלח ,ירכועב םנ ויה םילורגה םינקתשה ,הלאה תופיה תוירבה ,םה םהו
 תא בכעל ,ילע רמשמ םושל ..,*קיזהל, קר התיח םתנוכ .םבלב תוברחו םהיפב
 לקש רעב לקש םלשל יתוא חירכהל הזה ןפואבו .. .יאוב תאו יתאצ תא ,יתעיסנ
 תנבה יבושל םינושארה םימיב רוע .םכח ל*ת יכנא סנ לבא ..,תואצוהה לכ םע
 יתרבעו *תופיעו השלוח, םעפה רוע יתשנרה יימות ,יתנבהש ןויכמו ,םתנוכ תא רימ
 . ץראל-ץוחב תואפרתהלו בושל לובגה תא יאשחב

 ."לודגה םרחה, לש וזנור ילע ץפק יכ ,התע יתעסנ אל ןילרבל יכ ספא
 - + םרחל ןילרב ןינע המ +םרח יאמ
 רשא 'םרח,ה רבד לע םימלש םיפד םכל בותכא םא וליפא יכ ,יכנא עדוי

 הוה םשה תא ףכית םכל סנרתל בוט ןכל ,וניכת אלו ונימאת אל ,ןילרב לע וליטה
 לע םינלופה ורזנ רשא | "טוקיוב,ה לע רבדמ יננה ,,.וניבת ןעמל ,ועל ןושלל
 םינבומ ויהי אל ונגושלב םתוא עמשנ םא רשא הברה םירבד םינשי ,הרחסו ןילרכ
 ןויזחה יכ ,המדא .רימ םינבומ םה ירה תרחא הפשל םימנרותמ פהש ןויכמו ,ללכ
 םימעה לצא רוחיב ,םימעה ראש לצא םג אלא , לארשי ינב ונלצא קר אל יוצמ הזה

 רתוי *וינודא, תפש הנה ,ומא ןושלב רברל לינר םדאש המ תורמל ,םידבעושמה
 רתוי רוע הוה ןויזחה :רתויב דבעושמה םעה ,םידוהיה ונלצא יכ ןבומ ...ול תנבומ
 םירבד ןומהמ ,הנידמה תפשב ,יעכדכ ,תחא הרענ תחת יכ ,םיערוי לכהו .טלוב
 וניביש ירכ ,"םמיעטהל, | ,וירבד תא ררבל ןיפח ידוהי שיאש העשבו ,., ,תירבעב
 הדחוימ הלונפש אלא ,דכלב וז אלו ...הנידמה ןושלב רבדמ אוה ירה , בשיח ותוא
 םירבד המכו המכ .ראפ םהילע םישל ,םינשומה תא תופיל םינודאה ןושלל שי
 ,ןיע תבהרמ הנומת ולבקי "סינוראה ןושלב,ו םינונמל םיבשחנ םה וננושלב רשא
 המכ .,'פרח,ב םנ ןידה אוהו ....םאצמיו ולש םילמה רפסב דחאו דחא לכ אנ שקבי
 לושכמלו הללקל היהנ רשא ,ירבעה סרחה רבד לע ורבשנ םיסומלוק המכ ,ךפשנ ויד
 :ירבעה סומויטנפה רבד לע ,תירכעה *תונשקעה, רבד לע ורבדי תעבו .ונמע יריעצל
 רבר לע םמע לע ורמרמתה םיליכשמ םישנא המכ .רוראה םרחה תא ורכזי דימ
 ןמרח ללגב םימכ תועמר וכפשו ןמע תא וזב תונידע םישנ המכ , אזוניפש לש ומרח
 אב הנהו ,םהה תומרחה תא ונל חולס ולכוי אל התע דעו ,אטסוקא לאירוא לש
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 .םישעמו תוכשהחהמפ
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 הנה ,'חקל רשא תישוכה השאה רבד לע השמב רבדתו,-םירמ .טלוב ןפוא תומלוע

 ;םיה תא עקבו םירצממ אצי דבעדסע ...הרות ןתמ ,ףוס םי תעירק ,םירצמ תאיצי
 , םיארונ םישעמ :לבתה ירדס תונשלו תוצרא שובכל ךלוהו הרותה תא לבקו
 אלפנה םעה תא איבמהו איצומה אוה םרמע ןב השמו , םיריבכ םילעפמ ,תואלפנ
 הניבמו תעדוי האיבנה םירמו ,הלאה םיתפומהו תותואה לכ תא השעיש אוה ,הזה
 םי תעיקב ,םירצמ תאיצי :'תישוכ השא, וזיא רבד לע רבדתו ...תאז לכבו ..,תאז
 - !תישוכ השא וזיאו ..,הרות ןהמ ,ףוס

 ,רמא קרצבו ,ריפסקש רמא !םישנ ,םישנ יוה
 הבוט רתויה אמגודה לבא ,אירוטסיהה לכמ הלאכ תואמנוד ךל איבהל יתלוכי

 .י ל ש אירוטסיהה איה וז-יתוכזלו ידידל
 יתקפסה דוע םרט עצמאב קספנ ילש 'תואופרה ךלהמ, יכ ,ורכזת דוע חשב

 תשלוה דוחיבו ,תונושה יתולהמ רבד לע םיחמומה םירוסיפורפה תא יעבדכ ץיעיתהל
 שיאו) שרחמ םיקסעה תא ליחתהלו התיבה בושל יתנוז תצע ילע הקזח יכ ;םיבצעה
 יבאכו תונכופמ רתויה ויתולחמ תא חכשי קסעל ענונש םוקמב , ועדת אלה ,ידוהי
 אלא יל ןיאו בוטב יושע לכה יכ ,ןימאהל יתלכי הירבד יפ לע ,(םישונא רתויה
 .םדקמכ רוחסלו בושלו התיבה אבל

 אל רוד ,תוכופהת רוד ,התע ונימיב ,רברה היה ךכ אל לבא ,יתימד הככ
 םישלש, לבקל םה םיחמש יכ , םירמואה תובוח-ילעבב וליפא ןימאהל ןיא ,וב ןומא
 םכל ןיא דוע לכו :וחטבת לא ,ונימאת לא :םכל דינמ יכנא ןויסנה יפ לע .יהאמל
 ! םכמוקממ וזוזת לא - םכדיב םיבשומ םכיתורטש לכ

 הברה םישקבמ ,טעומב םיקפתסמ :תובוח ילעב ינימ השלש םנשי יכ
 , לורבכ םישקו

 ,םרל עדונש ןויכמ ."הטימש, לכ רומגל םינושארה םגה טעומב םיקפתסמה
 וא םיעברא ,האמל םישמח םא ,רומנל םה םינוכנ רימ ,האחמ ידיל עיגה רטשה יכ
 םהל ץוחנ 'ןמוזמה, רשא הלא המה םה :שרחמ קסעו ,רבדה רמננ - םישלש םג
 םינינעב יכ ,םירכשנ םה בורה יפ לעו ,הברה תוכחל ולכוי אלו המישנל ריואכ
 .ריספמ-רתויב הכחמה לכ הלאכ

 ורמניש אלא ,'לקש רעב לקש,-ואולמב בוחה שוררל וליחתי הברה םישקבמה
 ,רשפתהל רשפא םתא םנו ,ותיצחמ דעב כ'חא

 םנמא המה ןיע תיארמל ; לורבכ םישקה ,"םיקתושה, הלא םנה םלוכמ םיעורג
 ,רחסיו ינולפ בושי ,רבד ןיא :םהיפב אלגרמו ,תוירבל םיחונו דואמ םיבוט םישנא
 רחא לכ בושחי םבלב יכ ,ללכ הפי הניא איהה הקיתשה לבא ,ודמע רשפתנ חשנו
 תיבר םע תומלשב לפה לבקאו יויחאה ראשא יכנאו ינומלאו ינולפ ורמני :םהמ



 אאצ:

 ."ותשא רחא ךלהש ,היה ראה םע חוגמ,

 -לכ ןכוסמ וניאו .דחוימ יאנגל ול בשהי אלש המ - היה ןראה"םע קר אלו
 דרבכנ רבח וא להנמ תאז לכב תויהלו רובו ץראה"םע תויהל רשפא ירהש ,ךכ
 םוחתב תושרדמדיתבו  תויסנכ-יתב לכב יאבנ תויהל ,תירבע הלכשה יברמ תרבהב
 תויהל וליפאו ,ירבע דסומו תירבע הלהק לכ שארב דומעל ,ללכבו ,םוחתל ץוחמו
 יכ ,הזמ ערש המ לבא - הלודנ רתויה תירבעה הלהקהב "םעטמ, ברו  הבישידשאר
 אל יכ ,חוטב יבל ןוכנו ;רחסמה יכרד תא עדי אלו הפונמ יתלב רהוס חונמ היה
 וליפאו תורבהה לכמ והואיצוהו ותלודגמ והודירוהו  ויפכנמ דריו םיבר  םימי ורבע
 ,ותשא רחא ךלהש ינפמ הלא לכו .. ,םירז םיכירכתב רבקנו ,הלכשה יברמ תרבחמ

 .תאז הזחא יקסעמ ,יתונחמ , ירשבמו
 יה תרבוח ,'ט ךרכ "חלשה,) יעסמ רופס ףוסב ירמאב יפמ הקרזנ האובנ ומכ

 תינש ידיל אובת דוע ןילרבל זא ינתאיבהש וז ןיעמ תונמדוה רשא ,הוקא, כ
 םעפה דוע םויה יכנאו - ץיקה רבע אל דוע ,וארתש ומכו ,"בירק ןמזכו .אלנעב
 .לובנל רבעמ

 .םינונחל .., .הנתינו םיאיבנמ האובנה הלטינ
 ,ותצקמ קר םגפנש ,ןטק רתויה וליפא ,לנלנ לכ ;"ןועש, ומכ ינונח לש ובל

 םנשי יכו ,ולכ קסעה רמגנ אל דוע יכ ,יל דינה יבלו ..,הנוכמה לכ תא לקלקי
 טעמ יתצא - ,הנוכמה לכ תא לקלקל םחכב שיש "םימונפ םילנלג, הזיא דוע
 המש לע רשא ,היחת יתנוזו ? תושעל יל היה המ לבא .םתוא יניקתה םרט ,יבושב
 .תולק ןתעד םישנו - בושל יב הציאה ,ישוכר לכ תא יתרבעה

 ינינעב ןה תולק רתוי דוע ,םישנ תוכלהב ,ןהינינעב תולק ןתעדש המכו
 ...ףיעצב רחוס ,הלמשב קזק ,ליח תשא ךל המודמכ .ןתמו"אשמ תוכלהב ,םירבגה
 , םיאיבנ תקהלב ,םיקקוחמ תפיסאב ,םירש דופב : השא ראשת םלועל השא ו הנשת
 רדחבו תולשבמה"תיבב ,תוטמה-רדחב ' םיקורמתה ררחב ,תונחב ,רחסמה תכשלב
 טראוטס םירמ ,קרא'ד ןשז ,ונלש הרובדו םירמ ,הלק התעדו השא איה דימת--םידליה
 וכפהיש העשב םנ לבא ,תומלוע תוכפהמ ךל המודמכ-םלועה-תומוא לש המודכו
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 -יש עמו תויב;שיחפ

 . ןשי ₪ חה ה חה = -- מ ה מל ההיש  ווש שהמ שת הילל שש שלה הק הוה לש ומ םולמשש יהההה ךידלא הי היל שיש תבהב הושש בעדב ל -הסה

 תיִמואלה היחתה ןויער ,ךפיהה תא טעמכ הארנ ונלצא לבא .. ,הפקהב הלחת הנממ
 המל .. .תימואלה הפשהו--,וברתי םינויצ ,רבנתת תינויצה העונתה ,ליח השועו השע
 ןויצל אבו, ילעב ,םינומדקה םימואלה הלא ויה םינפל םאו .תכלוהו תדרוי --+ דחכנ
 תירבעב קר יכ ,'תורוחשה תודוקנה, תא ןיבהל ,תירבע טעמ תעדל םיחרכומ ,"לאונ
 הז םג וישכע הנה - ,הריתעה הלואנהו דיתעה לאונה רבד לע תועידי וזיא ואצמ
 ףישמ םג | ,תוינויצה תמכח לכב יקב | ,ןערי ינויצ ,בוט ינויצ תויהל רשפא ,רתומל
 ךל ץוחנש המ לכו  .תירבע תחא תוא וליפא תעדל ילבמ ,ןיוצמ ינויצ ןרבדו ימואל
 הפשה תא דומלל תוציחנ לכ ןיאש קר אלו ,תורחא תופשב ןכומה ןמ אצמת הזל
 היהו .,ותודלי ימיב רדחב דמלש ובר תיב: תעירי תא חוכשל ינויצל רשפא םנ לבא
 רשפא ,ליח השעתו רבגתו ,הכ דע הכלהש הכרדב תימואלה ונתעונת ךלת םא
 ןושארה טספינמהו .תירבעה הפשה תא ירמנל חכשנ ונצראל בושנש דע יכ ,ןימאהל
 .ןבומ אליממו .תירבע אל קר ,ינונרז םונרת םע ןושל םיעבשב בותכ היהי חישמ לש
 הביחרהל ולדתשי דוע םצראב םידוהיה ,אברדא .זא חכשת אל תיזנכשאה הפשה יכ
 ויהי םימעה תונושל ידומלל תובוט רתויה תוארדתקה יכ ,יכנא ןימאמו ,הרידאהלו
 הקלחמה תא ורקבי תירכע דומלל וצפחיש הלאו .. .םילשוריב רשא הטיפרבינואהב
 .. .תירבע טעמ םג ודמלי בגא ךרד םש רשא ,חרזמה תונושל ידומלל

 אלש קר אל התעמ יכ ,רמאו יל הדוה ,ירבדל רוסיפורפה ןנובתה רשאכו
 פוקמב יכ ,ונוכמ לע ובישהל לדתשי ,אכררא אלא ,ילאונ ןויצל אבו, תרימאל דגנתי
 .הלואנה תא בכעל ול הלילח ,תיזנכשאה הפשה תלעותל ענונ רבדהש

 היה ץוחנ ץרא-ךרד יפ לעש דבלמ ,םיצוחנ םירוקב הזיא דוע יל ויה דועו
 ןילרבב תויהל ןכתיה יכ ,יתלהמ רבד לע םירוסיפורפ ינש תא ,תוחפה לכל ,ץעיתהל
 םינינעה בצמ יפל רשא ,יתיבמ בתכמ יתלבקש אלא + םירוסיפורפ חא ץיעיתהל ילבמ
 'אקוד, רשא ,הלאכ וראשנו הרבע רבכ *הלודנה הנכסה, יכ  ,יתיבל רהמאש בוט
 וכרע תא תעדל יתדמל זנכשאב יתויהב יכ ןעיו : םתא רשפתהל לכוא ימצעב יכנא
 תא יתבזע ןכל ,'םיינחור םינונעת ןכ ירחאו קפע - לכ שארב, :םכוחמה םנתפה לש
 ןיעמ *תונמדזה, רשא ,הוקא יכ ,תאז םג רועו  ,התיבה יתרהמו ירוקב תאו יתוריקח
 רוטנא זאו ,בירק ןמזכו אלנעב תינש יריל אובת דוע - ןילרבל וישכע ינתאיבהש וז
 .םעפה יתוליחח רשא תא



 .יקפניול לא

 ,רורסה קר אלו ,רודסה ,רוציקב ,תסנכה-תיבמ הלכ םושרגיו םהינש לע .הרזג ורזני
 רודס םיארוב שדוח לכבו ,רצויה דיב רמוחכ םהידיב םה םיאיבנהו הרותה םנ אלא

 יחולש קר םנה םינברה .שדוחה ותוא לש סנרפה חורכ לכה ,םישרח םינידו שרח

 ןכ יכ הנה ,םיאשר םניא םתעד תוחלו ,םיסנרפה לש םנידיקספ תואלמל ,ןירדתיב

 דימ יכ ,םהיניעב ןח ואצמי אלש תולפתהל ןהל יואו  ,םיסנרפה יריב .רורסה רסמנ

 .ללמואה "ןויצל אבו, לע םתער הרבע תולפתה ראשמ רתוי לבא .הפרחב ןושרגי
 דועו ,והוסינכהו ורזחו והושרנ ,תולנ תבוח םימעפ המכ ןילרבב ביחתנ הזה בולעה
 הזו :"םהידוהי, םע םינפל הינומגהו אינמרג יסכוד וגהנש ומכ לכה ,והושרג םעפה

 םישדחה םיאבגהו .םימדוקה םיאבגה תאמ הפרחב שרוג ןויצל אבו, רשא םינש המכ

 אבו, תא םעפה דוע בישהל ורמא ,רבד שדחל םצפחב ,ריבכ אל הז שדחמ ורחבנש

 ותעד יפל .רגיינ ,ל רוסיפורפה סנרפה רתויב םמוקתה הז לע ספא ,ותולנמ *ןויצל
 קר ,וצפחתש ךיאו וצפחתש המ וללפתה ,ילאונ ןויצל אבו, ללפתהל איה הפרח
 "ונילע,ב וקקר 4 ,םויב םימעפ שלש *תרוטקה םוטפ, וריגה ;'לאונ ןויצל אבו, אל

 .'לאונ ןויצל אבו, אל קר ,חולס רוסיפורפה לכוי דוע הלא לכ ,םימעפ םירשע
 דומלל ןילרבב יתויה ידמ ,יתרמא ,יתלהקב *יאבג, תניחבב יתייה ינא םג רשאבו

 ןילרבד םיאבגה | ,וז הכאלמב םילודגה  "םינמאה, לצא "תואבגה תכאלמ, תא טעמ

 תא טעמ חחושל בגא ךרדו ,רואמ ההובג הגרדמל דע םתונמואב ומלתשה רשא
 .'לאוג ןויצל אבו, רבד לע רניינ רוסיפורפה יאבנה

 איה רגייג רוסיפורפה לש ותודגנתה לכ תמאב יכ ,יל ררבוה םירבדה אצוממ

 םא ול תפכא אל ,וז הלמל שיגרמ .אוה יעבמ שפנ"לעוג ןיעמ  ,"ןויצ, הלמהל קר
 תמאב םא יכ ,ומע וקומנו ומעטו +ןויצל עודמ לבא , , ,"לאוג אבו, :םתס ורמאי

 םתפש תא ובבוחי ,םהיתובא ץרא לא ובשו םידוהיה ופסאנו  ,לאוג ןויצל אובי
 .ותעד לע תולעהל לכוי אל תאזו - םינמרגה תפש תא הלילח וחכשיו

 יכ ,דחפי אוש דהפ תמאב יכ ,ול יתחכוהו הזה דבכנה רוסיפורפה תא יתמחנ

 , םלועבש גהונב ;םירחאה םימעה לצא רשאמ טעמ הנוש ונתמוא לש היחתה ךלהמ

 תישאר ,הפשה תיחת םג אליממ התיה המואה תיחת ,היחתל ובשש תומואה לכ לצא

 *היחתה, רבד לע ובתכנש םירפסה ,תובא תפשל תוררועתהה התיה המואה תוררועתה

 ,הפשה לע ותוביבחו ודוהמ לצא היחתה ןויער ;םימודק תפש ,תובא תפשב יבתכנ
 אליממ .,"ומע תפשב, אקוד אורקל לדתשה ,ומע תיחת רבד לע אורקל ץפחה לכו
 רשאכ ,ןכ ירחאו .,ותפש םנ ומע התיח ,תויחל חכ םעב שיש הדמב הב יכ ,ןבומ
 רתוי לקנו אוה וננוצרב יולתה רבד הפשה תיחתו - התומלשב התיחתל הבש הפשה

 יש ותלכיו ונוצרב יולת תע לכב אלש רבד ,ותמדאל ובישהלו םעה תא תויחהלמ
 גהקלש הממ םילפכ וזל םלשתו ,םעה תיחת לע הפשה לעפתו - דבעושמה םעה
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 תעב אירגנוהב םינש וזיא ינפל הבתכנ *תור, תלנמ .ללכ בתכנ אל ןיידעש םירמוא
 בתכ *הכיא, .לודנה רימזאק ךלמה ימיב - רתסאו ,תובורעת יאושנ רבד לע םיחוכוה
 תלהקו ,אסעדאב ןויצ-יבבוח לש תופסאה תחאב "םעה דחא, לש וידימלתמ דחא
 אוה םירישה ריש .עשטינ לש וידימלתמ  ,ותרבח ינבו יקסוועשטידרב ידיב | בתכנ
 םילהת רבדב ,"שדחה ךלהמה, ןמ םיררושמה רחא ידיב בתכנו ,דואמ רחואמ רפס
 יצחו םיקוספ השלשו תוישרפ יתש יכ ,ואצמ םימכהה בור לבא ,דואמ תוכובמה ובר
 ,סודרוה ימיב--תויתוא שמחו םיקוספ ינשו תחא השרפ דועו ,םיאנומשחה ימיב ובתכנ
 :ךרד יימימת ירשא, .בלצה יעסמ ימיב-יצחו תובית שלשו תורוש שמחו תחא השרפ
 .איליזבב ןושארה פרגנוקהב - "תולעמל ריש, ,היפנאו אקדובלסב רסומה יתבב ולכ בתכנ

 לע , ו ץק ןיאו דומלתה ימכח רבדב םיחוכוה ובר הזמ רתוי דועו
 היה ימ ,ותשא התיה ימ תב ,דמל ימ לצא ,דלונ יתמ : הז ארומא וא הז אנת רב
 ןתמו דלונ יתמ :*אפפ בר, רבד לע ולפלפתה המש יתויה תעב .דועו דועו ,ןכדשה
 2 המכו +ונתוח ןחלש לע תונוזמ לכא המכו + םיניבשושה ויה ימו השא אשנ
 לש תונח חתפ וא יינע ץירפ,ל תיברב ונתנ םא :אינודנה ףסכב השע המו 1 אינודנ
 אלו ,ללכ דלונ אל ילואו ,,.+ול ויה םינב המכו +ןושארה ונב דלונ יתמו ? תלוכמ
 תוריקח דועו ,תונח חתפ אלו אינודנ הקל אלו םיניבשוש ול ויה אלו ,השא אשנ
 םידימלתה םה םיעדוי םאו + הנימ אקפנ 0 : תרומה תא יתלאש רשאכו ,הלאכ תוקד

 לכ ,אתרטוז אתלמ איה וז יכ ,יל בישה ...!אפפ בר דינהש המ ,תוחפה לכל
 : רפסב בותכ אלש המ אוה רקיעה .יזחיו רפס יתיי .אפפ בר דיגה המ תעדל ןיפחה
 ינושרה אל יתותעו הלאכ םיחוכול קח יאש יתוארבו ...השא אשנ יתמו דלונ יתמ
 לודנה דננתמה תא רקבל האלה יתכלהו 'םהילופלפ, תא יתבזע ,הברה המהמתהל

 ,רגייג .ל רוסיפורפה תא ,"לאונ ןויצל אבו, לש
 "ויתובא תוכזו ,ל'ז רניינ םהרבא יכר לש וגב ,אוה ןהבא-רב הזה םכחה

 םיסנרפהל הדחוימ תוכזו .הריבה ריעבש םיסנרפה ןיב הנמנש , ותעיסמ ונתוח תוכז וא
 *םינחורה היקפע תא םג ךא ,םיימשנה םתליהק יקסע תא קר אל להנל ,הלאה
 קסע השעש וא ,לודנה לרונב הכזש ינפמ םא ,הלהקב סנרפל שיא הנמתנש ןויכמו

 האיצמ אצמש וא ,הלודנ האולה לש תורסרסב חילצהש וא ,'ן'ירפ, הזיא םע בוט
 הלודנל הלעו םדא רשעתנ םא--ללכבו ,הברה אינודנ וא ,הבוט תונלכק וא ,הרשכ
 רוסאל וידיב תושרהו ,שדוקה-ןורא חתפמו להקה תיב תוחתפמ וידיב ןירסומ ירה
 הפוקתב באב"העשת לח םא ,לשמל .ןלטבלו תורזנ רוזנל ,אמטלו רהטל ,ריתהלו
 םויב םג ןידה אוחו .תבט תפוקתל ה הלהקה יסנרפ ידיב תושרה ,דואמ המה
 'ןקרופ םוקי,ב ."םירצונה לש לודגה םוצ, ימיל ותוא וחדיש שי רשא ,םירופכה
 םעפו ,ינשה תא םעפ ,ןושארה תא וקחמי םעפ ,הככ םעפו הכ סעפ ,תומש ושעי



 קם ניו

 רשפא *תוכפהמ,ה ןתוא לכ :יתרמא יבלבו וירבד תא יתעמשו יתעמש יכנאו
 ןיאש םוקמב : הככ רמאל רשפא םא ,"בתכה םלועב,  ,ינחורה םלועב םוקמ ןהל שיש
 אובי תחקל הצורה לכו ,רקפה אוה לכה ,יריינ אלדו ידיינד םיפכנ ןיא ,'ךלשו, 'ילש,
 ,'תמאה םלועב, ,ןידה םלועב ןכ ןיאש המ  ,ךפהמו אב *ךופהל,, הצורה לכו ,חקיו
 ול ןיאש ריואב חרופה קבא וליפא ךל ןיאו ,דצ לכמ םיופמו לבגומ לכה רשא
 .ייתמתחש הנטק אקתפ לכ לע ,תואו תוא לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל התא ריתעו ,םילעב
 הפ ,'הכפהמ, לכ ליעות אל הפ . . ,וחרפי אלו וחרפ אל ,תויתואה ותמ אל הפ
 אל יכ יתוארבו . . .ידוד חרב - אל םאו ,םלש - םלשל המ ךל שי םא : טושפ לכה
 ,"ןיכרעה יונש, תוצמ םייקל ירכו ,םולשב ונממ יתרטפנ ,והער תפש תא שיא ןיבנ
 .ןולחה ךרד יתאצי ,תיבה-לעב דובכל

 הלודגה ריעב םה םינש רשא  ,םינברה תכאלמ"יתב תא רקבל יתכלה םשמ
 דמה םינושו .ונצראל םג העודי הדמבו אקירמאל ,אינמרגל םינבר םיקיפסמה ,איהה
 תא רשעל, ךיא ודמלי םהמ דחאב  .םהידומלו .םתנוכתב הזמ הז הלאה םיתבה ינש
 דוחיבו ,תדלוה םויב ,איסונג םויב שורדל ךיא ינשבו ,יחלמה תא חולמל, ךיאו "ןבהה
 םנשי ןכבו ."לארשי תמכח,ו "איפוסולפ, םנושלב ארקנ הזו הזו  ,טייצראיה םויב
 לש ,"תדלוה םוי, לש םיפופולפו ,'חולמ חלמ, לשו "רשועמ ןבח, לש םיפוסולפ
 םנושלב םיארקנ חולמ חלמו רשועמ ןבת לש םיפוסולפה ,טייצראי לשו איסונג םוי
 םהינשש ,םהבש הושה דצה .'םינקתמ, - תדלוה םויו טייצראי לש הלאו ,'םירמשמ,
 ,תיזנכשא הקתעהב "םדא ייח, ודמלי ןושארהב ,תירבעב ןנבר ירמאקד יאמ םיעדוי םניא
 .רגבה ףנכב וא תחפטמב םא ,תבשב םטוחה תא חנקל ךיא - אוה םדומל רקיע לכו
 הלא ויח יתמ רורבב תעדל םדומל רקיע לכו ,הימש רכד ןאמ םדא ייח - ינשהבו
 .ןמייקל אלש ידכ ובתכנש םהיתוכלה תא ובתכ יתמו ונימאי אל םהירבדב רשא

 םימכח,ה ןמ הזיא .,"לארשי תמכח,ב  ,םכרדכ  ,םיקופע ויה םש יתויה תעב
 רודב ,הרשע-הנומשה האמה ףוסב בתכנו ירמנל רחואמ םירבד רפס יכ  ,וחיכוה
 רפס ,הונינ תוברחב אצמנש ירושא דידבתכמ הקתעה אוה תישארב רפס ,םיפסאמה
 ,ססמערב וא םותפב םיקיתעה םירבקה דחאב אצמנו םירצמ ימוטרח ידי לע בתכנ תומש
 רפסו ,ןואנ אידעס 'ר ימיב וא לודג-ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ ימיב בתכנ רבדמב רפס
 יכ ,ךפיהל ,ורמא םירחאו .םינומדקה םידוהה ירפסמ תואב תוא הקתעה אוה ארקיו
 תואב תוא הקתעה אוה תישארב רפסו ,םירצמב םירבקה דחאב אצמנ ארקיו רפס
 .דואמ לודג חוכוה יהיו - וירבדל ךמס איבה רחאו דחא לכו ,ידוה דידבתכמ

 אלו היה אל תועדה לכל בויא  .ָך'נ ירפס רכדב םיחוכוה ולדנ רתוי דועו
 םיקהבומה וידימלתמ דחא ידיב טרופקנרפב בתכנ ומש לע ארקנה רפסהו ,ארבנ
 שי והימרי ..רימזאב וא אקינולסב יבצ-יתבש ימיב בתכנ לאקזחי = ,רעיוהנעפאש לש
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 ינוצרו יצפח לכו ,המואמ ילשמ  רתומ ינניא תמאב יכנאו ,יאדוב .יאדוב-
 | - -  .,.הברה םהלשמ ורתוי םיוחאש

 ג
 לע םהל וגתינש םהיתויכזב םה םיקיזחמ ,םיצפח םניא ןיידע ,התע תעל ,םהו -

 5 ,תומלשב םהלש תא תחקלו תינינכ רהה תא ילע ףוכל ורמאיו קוחה יפ
 םיפסה ושעריו רותפכה ךה .םהל עמשת לב-תוטשפב ילא רמא-התאו -

 ? םינשי םיקוחל לארשי דבעה , תובא תוכז הלטב יכ ,לוקב ארק
 המ לבא | .יאדוב ....םינשי = םיקוח - החנאב ינא יתרמא - םינשי םיקוח-

 לכ יל ןיא יכ ,אניכב אק יאדו אד לעו .תדכו ןידכ םימותחו םיבותכ המהו ,תושעל
 .םהמ רטפהל אלתמא

 --+ תרה איה המו ן-דה אוה ימו !ןידכו תדכ-תובהלתהב ארק -'תדכו ןידכ,-
 יטבאתנו בתכה ןבאתנ .המיתח לכ ןיאו הביתכ לכ ןיא ...!םימותחו םיבותכ
 תויתואה וחרפ ,םיבתכה לכ ולטב --ו לזאזעל ,בתכה האלה ,בתכ רוע ןיא .תובבלה
 ! םייח .םייח ,םייח ,ונעדי םייח קר ונחנאו .ויה אלכ ויהו תותמה

 סירבד רבדמ קשי םיתפש - ?חנאב יתרמא - םיחוכנו םיבוט ,ינודא ,ךירבד-
 רשא ,הלוגס יריחי םה םיטעמ ,יבבל ןובארל לבא .ךומכ םיבר ויהו ןתי ימו ,הלאכ
 הלאה םישנאה  .ודולו אשראווב ,אווקסאמב םה םיטעמ דוחיב ,בתכב וחינשי אל
 הנתינ תמאהו .בתכה ןכותב וקיזחי ףקות לכבו ,םה *תויתוא ילכוא, ,וכלהתי ךשוחב
 תכאלמב יאדמ רתוי טעמ יתשמתשה ,ונצראב ונמע ינב בור ומכ ,יכנא יכ ,רמאהל
 בתכב םה ,ויקסע לכ ,וייח לכ ,"בתכמו בתכ ולכש םע, אוה ללכב ונמע ,בתכה
 . םותחיש תומיתחהו בותכיש בתכה תלוז ,םולכ הימרגדמ ,בורה לע ,ול ןיא .בתכמז
 חרכומו .םהמ טלפמו סונמ יל ןיא התעו . . .תומיתחבו םיבתכב = אל יכנא םנו
 ייח ימי לכב ללכבו . , ,הירזועו יתגוז ידיב יתונח תאו יתיב תא בוזעל םללגב יתייה
 ...יל וערה דוע ושכעו ,תותמ תויתוא ,םיבוחכ פירפס ינוטיעלה יתודליב ,ירכועב בתכה
 וא ,יתודלי ימיב ינוטיעלהש ,םירפסה ,"תותמ:: תויתואה, : הממ השק המ עדוי ימו
 ,..!וישכע םירחא תא ינא יתטעלהש ,'תותמה תויתואה,

 ונוטיעלהש בתכה ותואב אקוד אוה יערה רוקמ, יכ ,ותעד הלג אוה לבא
 ,,,המואמ דחפל ןיא וישכעד *כתכה, ינפמו ,ונירוענ ימיב

 תודוא לע ירעצ תא עיבהל יתפסוה רשא לכו ,הז ןוננפב הכראתנ ונתחיש
 , יל חיכוהלו ינמחנל אוה ףיסוה ,לובנל רבעמ ,'םש, ירחא יתראשהש "םיבתכ ה
 ונבאתנ םה םנש ,יתובאמ יל איה םימודק תשורי ךא הזה דחפה יכ ,דחפ לכ ןיאש
 .לארשימ ורכז דחכנו ,ולוכ לטובי "בתכה, רשא ,םוי אובי לבא ,בתכה ינפמ ודחפו םהיתובל
 ..תאוה הכפהמה תא הרהמב איבהל םידיתע בתכש וירפס יכ ,קוחר אל אוהה םויתז
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 הא ימצעל ררבל יתצפח יכ ,דחאה ;םימעט ינש ינפמ יתרקב הזה רפוסה תא
 השטינ ,"םש"לעב,ה תרותו "ןיכרעה יוגש, ,"לכב הנומאהו לכב הריפכ לש ןוזחה,
 ."תחא המישנב, הלא לכו ,םיקידצה ירופסו ארטסותרצ תונויזח ,תינברה לש הלדנסו
 רא *סנסניר, ,הרירי וא ,ונתורפסל הוה ןויזחה איה הילע םא ,ודינתש המ וריגה
 ןוידפמ תויונפה תותעב .וב ןנובתהל יאדכו ,ונימב אוה דחוימו דיחי לבא ,יסנדקיד,
 ןויכמו ,ותמשנו ידוהיה ייחבש םינושה םידוננה לע ,ויתודוא לע יתבשח תובר יתונחב
 תא יל רותפלו הזה רפוסה לש ונקנק לע תוהתל יתרמא ,ןילרבב תויהל יל ןמדונש
 ,יתרמאש ומכו ,יבבל תא תחקול 'ןיכרעה יונש, רבדב הרותה הנה ,תינשו -- . הדיחה
 איהש יתאצמו ,יתונחב יתבשב ,הב יתינהו יתבשח תובר ,ןוידפמ תויונפה תותעב
 איפוסולפ , 'םינונחה תרות, איה הרקיעבש אלא דוע אלו .ראמ הליעומ 'םייח תרוח,
 -רוטפל ונא םילוכי קחדה תעשב יכ ."ונתרמ יפל הרופה, ומכ ,ארטילהו המאה לש
 םויה הנתשנ לקש לומתא הוש היהש המ . 'ןיכרע יונש, תנעטב ןיופחנש ימ לכ תא
 ,ליעוהל אל-,איכורככ קעצו אצ - ןייד תילו ןיד תיל : לקשה עבר קר הושו וכרעב
 ,םויה תיחולצ יפ לע רוצל הוש-לומתא הנמ האמ לש רטש !ןיכרעה ונתשנ יכ
 אלא ,תונחב קר אל לבא ...לוספ ריינכ ,לקשמב ורכמי-תובברו םיפלא לש תוינמ
 לכות - לומתא הבוהא התיהש ימ .הליעומו וז הרות איה הבושה ,הרבחב ,תיבב םנ
 ,התע שפנ יוזב -- םינפל סהוימה ,םויה אנוש--לומתאמ בהואה ,םויה האונש תויהל
 תוניפ לכב , רוציקב ,ןיכרעה ונתשנ יכ ,םערתהל ךל ןיאו ,וישכע ער- םינפל בוטה
 לע האיבנ םע ץעיתהל יתצפחו ,דאמ הדבכנ איהה הרותה תא ינא אצומ הנופ ינאש
 ,הפ םמסרפל יאדכ ןיאש "םיקד, םינינע הזיא רבד

 יכנא ץפחו ,"ןיכרעה יונש,ל עגונה דחא ןינע-יאובב וילא יתרמא-יל שי-
 .יאשהב ךתא רבדל

 ו ץפה ינא קועצל-אוה יל .בישה -יכנאו-

 ...רבדה םסרפל יאדכ ןיא ילו ,לתוכל םינזא -דוע יתרמא--ינודא ,לבא-

 ןיכרעה תא תונשל ץופחיש ימ -סעכב שעמכ אוה ארק-לועפל ןיופחיש ימ-

 קועצל ךירצ לכא ,תחנבו שחלב רבדל יאשר וניאו ךירצ וניאו לוכי וניא .םיררסהו
 . לודג לוקב אורקלו ץירהלו

 ,תולוק-ילוקב וחוצ ,םילודגה ידגנתמ ,םה וחוצ רבכ-אתוחינב יתרמא-ינודא-
 תפ םנו .הנה יתאבו ,םתחוצו םהיתולוק תא לובסל יתלוכי אלו יננה םינטסא יכנאו
 ..,שערב ןיפח יל ןיא

 רתול יאשר וניא ,םלועב הכפהמ איבהל ,םלועה תא ןקתל רמואה לכ ,לבא-
 ,היולג תוקבאתהל הז ידי לע עיני םא וליפאו , אוהש לכ ולשמ
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 תולחה ,יתלדנ רשאכ ,ןכ ירחא .םהמ קחרי ושפנ רמושו ,םיאטחו םיער לבא
 ןכדסנ  ,הימכחו ןילרב תא דבכלו בוהאל יתולחה ,םירפסב ןייעלו ימצעב דומלל
 ,ושעי לכהש ינפמ רקיעהו ,זא יתעדל ,ולכוי לכה ,וניבי לכה ,וערי לכהש ינפמ
 ,תושדה םינפ ,תורחא םינפ הלבק יתוחתפתהו לגלנתנ לגלגהו , . .רוסאה םנו רתומה
 לכ אלב ,תינוצקה תוללובתהה למסכ ,יניעב הנינשל *ןילרב, םש היה םעפה דועו
 ינשב יכ ,ספא ,היתחכשש טעמכו ןילרב תא חוכשל יתלדתשה ;תוימואל חיר
 ,הרזח .תודהיה ינינע לע עיפשהל הלחהו ןילרב הררועתה םעפה דוע תונורחאה
 .הרות אצת םעפה רוע ןילרבמו ,הלש אינסכאל הרותה , עודיה נשומב

 לא עדותאו ןילרב לא הרוסא יתרמא ,ץראל-ץוחל יתעסנש ןויכמ ,ןכבו
 ,דחא קהבומ רפוס לא הנושאר יכרד יהתו ..התע ונימיב גוהנכ ,  הימכחו הירפוס
 ורכזל ילבל רשפא יא ,ונתורפס לע התע התעפשהו *ןילרב, לע רבדנ ידמ רשא
 ירבד תא ארוק ינא דימת | ,םייתורפסה "יביבח,מ דחא אוה הזה רפוסה . הנושאר
 תורמאמ הרשע בותכל ובש יתורפסה חכה לע אלפתמ ינא רדימתו ףוס דעו הלחתמ
 היה אל דוע תירבע בותכל ולחהש םוימ יכ ,ילהמודמכ ,תחא תבב תויפרנונומ רסירתו
 ,התע גהונ רבדהש ומכ | ,*ויבתכ, תא ףוסאל ונאב םאו ,והמכ 'יויטקודורפ, רפוס
 תרתופמ הנוכ דוע ,םכח ינפ לבקל יתקושת דבלמ ךא .המלש אקיתוילביב וגל יהתו
 רבד .. ,"הביתכה דוס, תא ונממ דומלל ,תימצע הינפ ןיעמ ,הז ירוקיבב יל .התיה
 ימע רבדיו ,דדואמ תופי םינפ רבסב ינלכק הזה םכחה .התע ונימיב דואמ ץוחנה
 'הביתכה דוס, תנשהל ענונב ,יתרטמ רקיע דע ספא , םייחהו תורפסה ינינעב הברה
 רחא ,ינבישה ,וזכ הבורמ הדמב בותכל םכחתי הז הככיא ,יתלאש לע יכ ,יתאב אל

 ,הרחוימ איפרנונומ הז תודוא לע בותכי בורקבו םיכורא םירבדה יכ ,טעמ ובשח
 ,יתערי אלש ומכ ,עדא אל הביתכה דוסו ,יתכלה ןכ יתאב רשאכ ,ןכבו

 .הבוט יתלב הלחתה
 ,הנורחאה תעב ונתורפסב וב םילפטמ הברהש ,רחא ירבע רפוסל יתכלה ונממ

 הוכ ךסכוסמ ןונגסב לבא ,טעמ בותכי אוה ,ןושארה ןמ הברה הנוש הזה רפוסה

 הנרה םג םימעפלו ,ןאכל םינפו ןאכל םינפ שי יכ ,ותנוכ לע דומעת לקנב אלש
 אוה ...ןאכל אלו ןאכל אל םינפ לכ ןיא םימעפלו ,ןאכל םינפ הברהו ןאכל םינפ
 וחכ הזו .םידיפה ןושלב - איפוסולפ תנשמו איפוסולפה ןושלב םידיסח תנשמ בתוכ
 יפ לע ,אוה בהוא ,הברה וא טעמ ענפנו ןייצהש ימ וליפא ידוהיה יכ ,ותלהת וזו
 .רתויב םיטושפ םירבד ; קודו, ,'ןויע ךירצ, םהב שיש םירפסב ןייעל ,תוכא תשורי
 יאמו אטישפ : ותוא  *ונינעי, אל  ,םיזמר אלב , תומכחתה אלב ,םדא ינב ןושלכ
 ואו ,"חומה תריבש, ידיל דע ,הנבהה ישק ,םיכבוסמ םירבד ול ובה-!ןל עמשמק
 .יעברכ לכה ,חצמה תטימקב ,הנוכב ארק*
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 .רימת החלצ וז .יכרד התיה התע רע ל'תו ,המימי םימימ יכרד איה ךכ
 , תחאב .רבדב םימעט המכו ,אירטסוא ךרד אפוריאל עוסנל זאמ היה ינהנמו

 לומתא דוע .לובנל רבעמ יננה הליל ןיב ,רתויב ילא בורק איהה ץראה לובנ יכ ינפמ
 הביבס,ה יונש ןיא תינש ,. הפ יכנא רבכ - םויהו ,יסקנפ לע בשוי יתונחב יתוא ואר

 ףנ  ,ךכב שינרהל ילבמ טעמכ  רובעת איצילנל איסורמ .איסורפב ומכ  ךכ-לכ לודנ

 םתוא פג - רקיעהו ,הזמ .רבעמ .לומתא תיארש םעה ותוא האור ךנה לובנל רבעמ

 וא ךנה םוקמה רילי םא ,ךריכהל םג השקו םהיניב ללובתמ ךנה .. ,טעמכ .םירוהיה

 שי לבא *קסע,ה רצמ אוה הז לכ ,. ,יחכונה יבצמב דואמ רבכנש המ .תרחא ץראמ
 .המש רומלאש תוימואלה תרות : איהו יאירטסואל רימת ינכשומה רהא ךשומדחכ דוע

 , ונתוימואל לכב | ,הפ ונחנא  ."תוימואל לש  רפסדתיב, ומכ הלכ אירטסוא .יתערל

 לע םויה לכ םירבדמו | םירבדמ וננה  ,םתוא ןיבנ אל ,תוימואלה יקח תא עדנ אל
 ,איה המ וז 'תוימואל, :רומאל ריקה לע ונידגנתמ ונוצחלי רשאכו  ,תוימואל רבד

 ימואל תויהל רשפא ,אקוד ואל - םירבע םינהנמ .הנוכנ בישהל םיעדוי ונחנא ןיא
 תוציחנ לכ ןיא ,חרכהה ןמ אל ןכ םג -ירבע רפסדתיב .םירבע םיגהנמ אלב ינויצו
 תפש ,דחוימ ירבע רפסדתיב אלב ,ימואל תויהל רשפא | ,דחוימ ירבע רפס"תיבב
 םנה ונימיב םילודנ רתויה םיטוירטפה ,אברדאו ,קפסב לטומ רבדה יאדוב -- רבע
 תשטשוטמ ונתוימואל לש עבטמה ,רוציקב .. .תירבע ללכ םיניבמ םניאש הלא אקוד
 םימעה ךיא הארנו ,אירטסוא ךרד רובענ םא היהו .טלוב ןמיס לכ הל ןיאו דואמ
 םידיפקמו ,"רפס-יתב, רבד לע םימחלנו ,"תונושל ביר, הז םע הז םיבירמו םיחכותמ

 לכ אמתפמ ,ןכ םישוע םה ש ןויכמ יכ ,בשיה ןיבנ זאו ,ימואל ידוי לש וצוק, לע
 וזיא שובלל הכירצ תוימואל לכ יכו ,םהב לולזל ןיאש  ,םידבכנ םינינע םה ולא

 : אירטסוא ךרד דימת עסונ יתייה ,םירחא םינוש םימעטמ דועו  ,הז ינפמ . . .הרוצ

 יכ ,יל חיכוה *ןשערוו, טפשמו ,איסורפב םנ הלאכ םימע יבירמ ולחה זאמ לבא

 עוסנל תחא םעפ תופנל יאדכ יכ ,יבלב יתרמא ,תוימואלה דוס תא םיניבמ םש םנ
 הרותו | ,הפי הכאלמ יאדוב אוה | ₪65 ות פטחגת" יכ ,דוע תאזו .ונכשא ךרר
 .תללכושמו המלש היהת ןוכנ לא המש רדמלאש תוימואלק

 תא רקבל יתצפח המכ הו ,הלא לכ ידעלב םג יכ ,יביבח ,ךל רינא תמאהו

 שי תאזה "תיזנכשאה, ריעה  ,הברקב לודג תודהיה לש החכ המב תוארלו  *ןילרב,
 'תלכשה ימי ירבד לכ טעמכ ,יתוכד םינשי  םיליכשמלו ירידל דחוימ ךשומ-חכ הב
 םשה תא יתעמש רבכ ירוה תיבבו ,רלי שעמכ ינדוע .ןילרב םשהב םירושקו םיזוחא
 לכה םינילרבה :רמואכ .רחאכ דובכו המטשמ לש שגר הזיאב ,יאננל יכ סא הוה
 נשומה ותוא ןיעמ ...דופאהו רתומה ,ושעי לכהו ולכוי לכה ,וניבי לכה | ,ועד'

 . "ןורשכדילעב, ,תוחומ-ילעב, | םישנא ונייה  ,איסור כננב "קאווטיל, הלמהל שיש

118 



+6*: 

 בש ג 0

 .םישעמו תוכשהמ

2 0 8 

 ןיאו ,"חונל וילע,ו אוה "ףיע, יכ  ,וטילחיו וקפד תא וששמיו םיאפורה ואוביו
 .עודיכ ,ץראל-ץוחב אלא החונמ

 תובורמ תואצוה איצוהל ילבמ ,הפ םנ חונל רשפאש ,ילוא םתא םירובסכ
 ריעה"םדאמ קחרה הנטק ריע וזיאב רדובתהל רשפא ,לשמל .ץראל-ץוחל תועיסנל
 תואנל ,הרשה תאצל טושפ וא ,'םינומדקה םיקידצה, רבד לע םירופס ףוסאלו
 בורמ ענענתהלו הבילחה תעשב םח בלח תותשל ,םויה לכ םיפלקב קוחשלו ,אשר
 החונמ םישקבמה הלא לכ גהנמכ ..,האנ הירב לעו האנ ןליא לע הלטבו םומעש
 תעב ,ןנוקתכ םינשב הפיו בוט הז לכ .ונשת לבא - .ץיק ינועמב תוחכה תושדחתהו
 העינה רבכש תעב ,םורח תעשב לבא | ותחרפהו ולודנ תעב , ךלש טידירקה *תחימצ,
 יגומכ ינונחש ,המלש החונמו ,הזכ\ אשד"תואנ םוקמ ונל ןכסי אל 'תושעל תע,
 ,לובנה תא םולשב תרבעש ןויכמ .ןיראל-ץוחב קר זא אצמת ,הב הצור ינא יבצמב
 דוע ואשנתי לב םילגה ,ףעוזהו לודגה םיה תא תרבעש ומכ ךיניעב התא ירה
 ךנה  .ביבסמ הימודו הולשו טקש קר ,ךיתחת דוע רדונתת אל הינאה ,ךעלבל
 ושדחתי ךיתוחכ יכ שינרתו - ךברק לא השדחה ץראה לש הריוא תא הבחרהב ףאוש
 לכ ךממ הרדנ רשא , ךתנשו ,ךילא הבש ,ךתוא הבזע המכ הז רשא ,ךשפנ תחונמ|
 ...רשואמ ,רשואמ ךנהו ,התע ךילע םענת ,"םינבאה לע, תבשיש םימיה םתוא

 ליחתאש ןויכמ ,יכנא לבא ,הלאכ םירקמב םינהונ ,יביבח ,םתא ךיא עדא אל
 יברקב בלה תומלהו החונמהיא ןיעמ - הז ירי לעו  ,"יקסע,ב םיוניש וזיא שינרהל
 אל תלעומ תאזה העיסנה ,ץראל-ץוחל עסונו יעבדכ עסמ"תדועתב ןיידזמ יכנא דימ
 ינירה לובה תא יתרבע קר רשאכ י'מות .יקסעל םנ ...ךא ,יתמשנלו יפונל קר
 ,המצעתנ הליכאה תואת ,הטעמתנ בלה תקיפד ,הבטוה ל'ת יתואירב יכ , יתנוזל בתוכ
 ,תובוט תורושב קר ,רבד יל רפחי אל ,בוטב ימצע תא ינא שיגרמו ,המלש יתנש
 ןוירפה  ,ובטוה לית םיקסעה יכ ,ילא תבתוכ איהו םיטעומ םימי ורבעי אל .הנממ
 יתעיפנ ,הארנכ .,.טעמ וככרתנ תובוחה-ילעבו ,היוצמ הטורפה ,הברתנ םינמוזמב
 בטיתו ינינע ובשיי לובגה ןמ קחרתמ יכנאש הדמב הבו .םהילע םג בוטל הלעפ
 ילעב יכ ,ירמנל ובטוה םיקסעה יכ ,יתנוז יל עידותש רע םשמ וז יניאו ,יתואירב
 ליחתהל, םינוכנו הבוטב םהינפל העיצהש המכ וחקל ,האמחכ שממ וככרתנ תובוחת
 ,'איצדיווקיל,ה תעב ,התע הרכמנ ,המכ הז הלגלנתנש ,הבוקרה הרוחפה יכ :"שדהמ
 רסוהש ,'טלש,ה יכ ,האיצמ רותב התונקל תוירבה הילע וצפקש ינפמ ,הובג ריחמב
 תויתואב ימש ריהזי םעפה דועו , לודנ דובכב ומוקמל רזח ,אחתיר ןדיעב יתונחמ
 ןוילכב ילע םיכחמ 'םיטנקירבפה,ו  *איה, יכו ,ורדה לכב קוחרמ האריו תובהזומ
 התש רשא ירחא "טסיואפ, ר'דה ומכ ,םישדח תוחכ תעפש יברקב שיגרמ יננה זא .םיניע
 .םישרח םיקסעו תושדח תודובעל ןמוזמו ןכומ ,םלשו אירב ינירהו ,לפותסיפמ לש וסוכ תא
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 יקסניול ,ל א

 לללכ הל גאדא אלו יתיחמב ל"ת חוטב ינירה - ונתיש "םישפט, ואצמי דימתו , תבשי

 , יתרבח ינבמ םיבר ומכ ,יכנא יכ .חונמ יל תונתונ ןניא רובצה תוגאד לבא .ללכו
 -חילש תויהל לודנ ןורשכ ונייה  ,"ירובצ. שוח  ,דחוימ שוח הזיא יברקב שיגרמ

 תוקוחר אל םימעפלו , טעמ לצעתאש שי םיטרפה יקסעב ,ללכה ינינעב ןקסעו רובג
 יתלצעתה יכ ,תולצעמ טושפ קר ,הלילח ויוכתמב אל ,האחמ ידיל יתורטש ועיג

 םוקממ קחרה ,ריעה לש ינשה הצקב אוה ,םיעכהל ומכ ,רשא ,קנבהל תכלל
 איבהל יתלצעתהש ינפמ קר ,ןיוכתמב אלש ןכ םנ ,יתונח הפרשנ יכ שיו ,ירוגמ

 יל בישה רשאכו ...בהלל האציש םרט ןושארה ענרב הקילדה תא תובכלו סימ
 ,כ םג ,"ורטש, תא ול יתרזחה אל ,ינממ הולש ןוממה תא "יתירב ילעב,מ רחא

 א אצמאש דע וב טטחלו זגואה תא חותפל יתלצעתהש אלא ,ןיוכתמב אלש

 טקובדאה לש ותמשאב ,אנייבונ ידיל םעפה דוע אבו רטשה לגלנתנו , עורפה רטשה

 השעי אלש , וילא בותכל יתלצעתה יכנאו ,ומצע תעדמ ,ןבומכ ,תאז השעש ,ילש

 רננה רובצה ינינעב לבא .יל תמרוג יתולצעש םינינע המכו המכ המודכו ..,תאזכ

 דע רובעל לצעתמ ינניא תסנכה-תיבל אובא רשאכ .יראכ  רובגו יבצכ לק שממ

 ץוחנ םאו .שארה םוקמ דע אבו קחדנ ינירה הפסאל סנכנ ינאשכ ;יחרומה לתוכה

 , לצעתא אל רוציקב ,תומלש תועש רבדלמ לצעתא אלו םינושארה ןמ יננה ,רבדל

 רז הדובעל - יננה רבזנ יכ ,ילע תוצבור תונאד המכו יננה דורט המכ ,רעשל ולכותו

 ןגסו = ,יםילפונ-ךמוס,ב יננה יאבנו ,תחאכ תודוגא שמחב - הדחוימ | היטנ יל שי
 ןובשח האורו ,'םירוסא-ריתמ,ב דעוה רבחו  ,'םיפופכדףקוז,ב ןמאנו ,"םילוחדאפור,ב

 יכנא רשא תורבחה רפסמ תא הנמי ימ . , ."תומצע-ץולח,ב *דסימ,ו  ,'םייח-לכלכמ ,ב

 יכ ,תמא .שלש םג םימעפלו ,תופיסא יתש יל ןיאש הליל ךל ןיאו ,קלח ןהב חקול
 =אפור,בו ,'םילוח-אפור,ב יכנא דורטש ינפמ ,"םילפונ-ךמוס,ב השענ המ עדוי ינניא

 עדא אל 'םיפופכ"ףקוז,בו ,'םיפופכ"ףקוז,ב תויהל ילעש ינפמ ,עדוי יכנא ןיא "םילוח
 תחקל בוטה יצפח לכב ,'םירוסא-ריתמ,בו ,'םירוסא-ריתמ,בש *הבישי,ה ינפמ ,המואמ
 תודרטה ,הלילח רבדה בבוס הכו  ,"תומצע-ץולח,ל יתארקנש ינפמ ,לכוא אל ,קלח
 , ורות אלה תאז לכבו ,תמא הז לכ ,הינשה הרבחב קוסעל ינונתי אל תחא הרבחב

 - ריעה לכ לש קר אלו ,ריעה לכ לש התנאד הפיעל סומע ,דואמ דורט יננה יכ

 + וזגרתנ יבצע יכ אופיא אלפיה : םעה לכ לש םג העורי הניחבב אלא

 םלש םדא ..,"הרתיה תופיעה, איה אלה - האופרה תמכח לש השרחה הלמה

 אלא ,הלילח שוחימ לכו בואכמ לכ שח וניא ,וידינ ה"פשו וירבא ח"מר לכב ל"ת
 ויתובוה-ילעב תא ,םושלש לומתכ וגיא ותיער תא וכלהמ :יעבדכ וניא וברקב ותו

 םיחרואה ינפמ םג רתתסיש שיו ,הרבחה ןמ קחרתהלו רדובתהל בהוא  ,ריכי אל

 . .םינושמו םירז 4 םינהנמ המודכו  ,ותיבב ותוא רקבל אובל םמצע תא םיחירטמת
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 עב .ילע םג הרבע - םיבצעה תלחמ וו ,הדומה תייחמ , מזה תלחמו ...

 ,םינינע המכו המכל ,ליר ,השלוח ןיעמ ,יברקב םיוגיש :נימ שינרהל יתולחה הנורחאה"
 הלאכ םירבדב תדמולמה ,היחת יתנוז להבתו ...יתשגרה אל טעמכ התע דעש

 ועיניו יבבל םלוה תא ובישקיו ,ינושלב ולכתסיו ,יקפד חא וששמיו ,םיאפורה תא"

 תודרטה בורמ יכנא ענו פףיע יכ ,טעמ "וזנגתנ, יבצע יכ ,רמוא ורזניו םשאר

 ווציו  ,םימס-יבתכ ובתכיו .יבצע תא קזחל ידכב שעמ חונל ילעו ,חמה תדובעו
 ץומח לכו רמ לכ לוכא ילבל ,הדועסב ריהז תויהל ודקפיו ,םיעודי "םימ, תותשל-
 'הנושארה תורשפאה, תעל ,הלא לכ רחאו ,*תואופר, תלוז הקשמ לכ תותש ילבלו
 0 עוסנל ילע-

 אפורב לודג ןימאמ ינא ידוהי שיא לכ ומכ יכ ,ארוקה יביבח ,ןיבת ךמצעבו
 םינממס ינימ הרשע לבקמו תחא-תבב םיאפור השמח לצא יננה אפרתמ .תואופרו-
 'תואופרדירגרגו םינממס-יקבאו *תורמ תופט, םנ ,דחא םויב תחקרמ יתב הרשעמ-
 תא םייקל לדתשמו ,וז ירחא וז תופוכת הלא לכ ,תורקו תומח ,תונוש תושבחתו-
 ןויכמו :הנממ הלעמל ןיאש הריתי תוריהזב , ןהיקודקדו ןהיטרפל םיאפורה תווצמ לכ
 , איה ןכ יכ | ,ינא ןימאמ - חונל בייחו יכנא ףיעו וזגרתנ יבצע יכ ,ורזנ "םה,ש"

 . חונל ילעו
 םייקתהל יתלוכי הז הככיא ,יננה אלפתמ םג יכ אלא ,ינא ןימאמ קר אלו

 תלשלש תונורחאה םיגשב םגה ,ידוהי לכ לש וייח ומכ ,ייחו .הזכ בצמב התע דע-

 יבעו לזרב יטוחכ סישק םיבצעה ויהי םא וליפאו .םיבצעה תסירהו דודנ לש הכורא

 ,ונמע יכרצ םיבורמ יכ .ולקלקתיו וקתני ,ופפורתי ףוס ףוס ,הלנעה תובעכ
 : יתוגאד תובורמ

 הנאדה תמאב איה וז ,הסנופה תגאד .רבדא הסנרפה תונאד לע אל יכנאו
 ררבוהש ןויכמו ..,ינוזמ  ביהי יהפקה, ביהיר ןאמ :יפב אלנרמו .ונימיב הנורחאה -

 יכ , םינורחאה םימיב ונירפוס יפמ יתדמלש אימונוקיאה תרות יפ לע ,יניעב רבדה

 אל יטירירק, ץראה יסי לכ דועו םייקתהל ונמלועל ול רשפא יא "שידירק, אלכ-
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 .יקפניול .ל .א
 ד ה הודה דה ה ודה דה ההדדי הד הד" הד ה ה המ דחה ההד וה רהה  המוה | והר חדה | דש הדיחה קעמב לש  שש ||

 , םילרבש לד ,ינע םע םא לבא ., ,איטרקומירה ילעב לש םתודננתה ןיבא יאדוב
 'איטרקומיד, : תורבהה תא עמשנ הפו ,םימעב ובצמ תא ביטיהל ךיא הצע םכטל *סאתמ
 הנה - "איטרקוטסירא,ו

 עד .ברמ אל תאז ודיג יכ ןימאא,
 .,.'ערה םהל רינה ןכ .יכ קר

 ונכותב ןנשי :םירמוא ונל  ..,וניתוביבס םימעה תאמ -- חוקל ןינעה לכ יכ
 איה תוינויצה יכ ,ףקות לכב ןדגנ םמוקתהל ץוחנו ,ונילע ררתשהל תוצפחה תונלפמ
 תלהנתמ אהת אלש רשפא יאו ,העונת םג הז םע דחי אלא ,דבלב ןויער קר אל-
 היא = ,יתעדיו ןתי ימ לבא ."העונת ןיא םע-ןומה ןיאב, יכ ,'םיממע תודוסי, יפ לע
 .םינונחה .טירטלמ מה לש  םהינב ינבו םהינב אלה המהו -- !םינברה + וניתונלפמ ןה-
 המה --+ םירישעהו . , ,םיטרקומידה םינבה הלא לש םהיתובאו ,םירלדנסהו םיטייהה-

 ...םירלדנסהו םיטייחה ,םינונחה ,םירמלמה םתוא לש םהינבהינבו םהינב סה אלה יאדוב
 םאה ... רחמל תונצבקל םיטדידנקו לומתאמ םינויבאהו םיינעה יאדוב אלה םה
 - ..וההמתא - ! המחלנ ,חור לש םיחרב יןהה תוגלפמכ

 תא ליבגהל פנ בוט יכ המדא ,יביבח ,לבא ...םג ליבגהל רבדה היה ער אלו
 ,חרחא תעל "תולבגה,ה רתי חיננו ידמ רתוי וכראתהש ."יתובשחמ,
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 .םישעמו תוגשהמ

 .אב ץוחמ םא ,לארשי יינע לא םואתפ הזה חורה רבע ןיאמ .היולנ המטשמו םימעמ
 דוהיב .אוה ןכ רבדה לבא ,רוקחל םוקמה הפ אל - תיבזתדלומ אוה וא ונילא
 אנוש,ו *רישע, התע .םיסרננוקה וארבנש תעמ "ינועהו רשועה. ןיבש סחיה לקלקתנ
 תמאב יכ ,יל תפכא אל םנמא רבדה רקיעב .םה םיפדרניתומש טעמכ 'לארשי
 האנשב םדשחל ןיאש יפדלע-ףא | ,"ונרידא, תא ,םתוא בוהאל המ ליבשב ונל ןיא
 לכ ונל .איבי אלו יעבדכ וגיא ,ללכב המחלמה  בצמ ,הזה בצמה לבא ;ונמעל |

 לש םח ריואמ איהה הרבעמה הנה ,יתרמאש ומכ ...הער םג איביש רשפאו הבוט
 לע הערל לעפתו ,התיה תימואתפ םיפודנו המטשמ לש רק ריואל הבחו הפונח
 רבדתש המ לכ .הנקת םהל ןיא בושו םהיתובל וררקתי דימ יכ ,םיסנטסאה ונירישע
 םג ילואו .תמחל ןבא קרוזכ היהת - םישק םירבד וא םיבומ םירבד ,ןכ ירחא
 ,תימואל הקרצ םישקבמה לכמ תחא-תכב רטפהל ידכב ,םישקה םירבדה לע וחמשי
 םאו טעמ ןתנ םא ,ונתוא םיפדנמו םיפרהמ םתא ךכ ןיבו ךכ ןיב :ורמאי וליאכ
 ןמסל תוחפה לכל ןיוחנ ,יביבח ,ןכבו ...ללכ ןתנ אלש בטומ - ללכ ןתנ אל
 לכ אלו ,לוטיו אבי רישע םשה תא לוטיל הצורה לכ אלש ,רשועה תולובנ תא
 ופיכב ול שיש ימ לכ הנה ,ןכ אל םא יכ ...ררקתה יכ רמאי "ררקתהל, הצורה
 יודרונ וזמרי וילע יכ המדיו חפנתיו רישעל רמאתי ,םירחא לש וא ולש ,הטורפ ק-
 זגותהל הקדצהו תושרה ול שי ןכבו  ,וירחאו סרגנוקה ימיב םהיתושרדב ויריבחו
 אל יכ ,ונצראב ונירשע תוחפה-לכל אנ ועדי .ללכ ןתיל ילבלו ... ףצקתהלו
 'םירנוילימ, לע יכ ,אנ ועדי ;םיזמרמ םירבדה םהילע אלו ,הזה דובכה לכ םהל
 'םיטושפ םישנא, םה יכ אנ ועדי ... ונצראב ונירישע בור לע אלו ,םש ורבדי
 םהל ןיא  דוחיבו .., םהלש הניאש אגתב ףטעתהל תושר םהל ןיאו םה
 ... םדי תא ץופקל תושר

 לוכי ינניא ."איטרקומיד,הו *איטרקוטסירא,ה תולובנ תא ןייצל :ץוחנ הז םגו
 םתלוספמ רשעתנש טייח לכ .דחי םג איטרקומידהו איטרקוטסיראה ועל האב ןיאמ ןיבהל

 - אבצה-ישנא םחלבש ןיבופמ רשעתנש ןלבק לכ ,טרקוטסירא דחירה - םיסנכמ לש
 , טרקוטסירא והירה - םירחא לש ויקסעמ רשעתנש רופרס לכ ,טרקוטסירא והירה
 .'טרקוטסירא, הז ירה םיריתי םילקש הזיא *חיורהל, העשה ול הדמעש ימ לכ ללכבו

 תלנמ, וזיא אורקל וכז םא םג המו ,םינוצח םירפסב טעמ וציצהש הלותבו רוחב לכו
 .. .'םיטרקומיד, םה ירה ,תיחולצ יפ לע רוצל קר איה הוש םא וליפאו . . ,"םירתס
 - .'תוישרקומיד,ה קוחשב - םינבהו ,'תויטרקוטסירא,ה קוחשב םיקחשמ תובאה

 תא סמורל ךיא הצע םיסכטמו םיפסאתמ םיליצא םלועה-תומוא לצא םא
 סשב םהידננתמ לש םתאחמ תא בטיה ןיבא ,ולכ םעה ןובשח לע םהלש הנלפמח
 -.;ה --םהילגר תהת "םימע,, אכדל תדחוימ הנוכב תפסאתמ םינהכ לש תכ םא .איטרקומירה



 .קסניול .ל 8
 כ

 - רתוי דועו ,ונמעב בוטה םעטה-רסוח תא הארנ הנפנ רשא לכב ,רוציקב
 רבוב רמ לש ותשרד התיה ןכבו .הפיב הנונמו הנונמב הפי לש תוישרפה בוברע
 לש קהבומ רתויה ןמיסה והז - הנוגמ המו הפי המ ןיבהל הלחתהה ,הנמזבו התעב
 רשאכ היהו ...הזמ לוונמו הנונמ רתוי רבד ךל ןיא-"המצעב תולגה, ירה .ונמע תיחת
 ...תולגה לש התולונ וילעמ ריסהל לדתשי זא ,'רעוכמ,, המו הפי המ ,ןיבהל ונמע ליחת*

 ,'ינועהו רשועה, תולובג תא קוירב ביצהל ולכי ול ןכזסנ היה דאמ בוטו

 םיינעה תלעותל ךכ לכ אל הצוחנ וז הלבנה .ינע ארקנ ימו רישע ארקנ ימ :רומאל
 וישכע תונמחרל ילוא קוקז ירבעה רישעהו ,דחכנ המל יכ ,םירישעה תלעותל ומנ
 תאנשו האנק - ץוחבמ : ונימיב אוה םיללמואבש-ללמוא ירבעה רישעה ,ינעה ןמ רתוי
 הכ דע ןה ,םירישעה ,םהו .םיחא תמטשמו הביא . . .הזמ עורג רוע - םינפבמו ,םימעה
 לש *הכרו המח, הביבסב תויחל לנרוהו רעונמ קנופמ אוה רישעה ,ךכב ולנרוה אלי
 , םיפורחו הטמשמו זוב לש רק ריואל ,תאוה תימואתפה הרבעמהו .דובכו הפונח
 בושו ,'וררקתנ, ונירישע לכ - הנהו דחא תובע אל רקובבו ,הלילח ,ול קיזהל לכות
 םירישע ןהל שיש ,םלועה-תומוא . .,םלועבש תואופרהו םיאפורה לכ םהל וליעוי אל
 לבא ,'ןהירידא, םע ירקב תכללו הלאכ םינינע לע ריפקהל אלש ו תושרה ,הברה

 ךרדב תכלל ןדיד ןודינב תושרה ונל ןיא ,םירופס וירישע רשא ,לדו ינע םע ,ונחנא
 ,םימחרו הלמחב ,הלא וניריקי םע ,םתא ךלהתהל ונילע תלטומ הבוחה ,הברדא ,םיונה
 םח ריואב םקיזחהלו רעש-תרדאו ךומב םתוא ףוטעל ,םתרימש לע הרימש ףיסוהל
 הברה םירבד ועדי לארשיב םינפל .. ,'סבבל .םחי, ףוסרףוס ילוא ,םיעונעגו קונפ לש
 תא ךלהתהל ךיא ועדי םירבדה רתי ןיב .דואמ םיליעומ םירבדו ,עדנ אל ונחנאש
 ךיא ונחכש תעכ ונחנא לבא ,לארשימ םירישעה תאו םלועה"תומואמ םיפיקתה
 םג אלא ,דבוכמה קר אל היה רישעה - לארשיב םינפל ,ולא םעו ולא םע ךלהתהל
 םיבוט 'כ ,רומאלו  םינפל ונירישע תא םמורל הזב ץפח ינא ןיא ,ותלהקב בוהאה
 םתוא ובכחו ודבכש הבחהו דובכה לכל ויה םיאדכ יכו םהירחא "םהישרוי,מ ויה
 , 6, וז הרעשהל םירי שיו) הלא לכל םיואר ויה תמאבש רשפא ,זא םהיתולהק
 ונתשנ ,לארשי יינע ,םיינעהש אלא ,םהירהא םהינבמ ויה םיבוט אלש ,ןכ םנ רשפאו
 שיא םינפל היה לארשיבש ינעה ,הבוטל אלו הערל ,ונכבל ןובארל ,ונתשנו ,הברה
 ךלהתה אל ,ןתונעו חורדהכנ היה בורה יפ לע .התע רשאמ ,רחא ירמגל ,רחא
 לכו ,רובצה לע תוריתי תונעט ול ויה אל ,ולרונ לע רתויב ןנואתה אל ,תולודננ
 םוחי הזיא היה ,רבד ףוס : תופי םינפ רבסבו הדותב ,הבהאב לבק ול ונתנש המ
 .. .קספנ ינחורה רשקה רשא ,חתע ןכ אל . ,,לבקמהו ןתונה ןיב ,ינחור רשק ,ירסומ
 וניאו ,תטלוב ותאנקו םיבורמ ויכרצ  ,לודנ ורצי  ,ןרפקו ןחרט אוה לארשיב ינעה
 םינפו הער ןיעב לבקי ול םינתונש המ לכו  ,המואמ - םירחא : לשמ - רתול ץיפח
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 .םישעמו תובשהמ

 דוע ונמע תורפס הארבנ זאמ יכ ,היאר אהו ,תאוכ ושעי אל ,?תופיה תוינמואב,
 ירבע ררושמ לש ,םילבוי ינש ...התבחרהל בדניש ידוהידוניא םוש אצמנ אל
 םיכירצ יפויה יקח יפ לעו ,תחאכ וז הנשב ולח (לונונ) יססור רפוס לשו (ל"כימו
 ררושמה לש ויתולועפו וייח ירבד םהירפס-יתבב םידימלתל רפסל םירבעה םירומה ויה
 תמשנל הרכזה ושע הז תחתו ,הרומנ הקיתשב ונורכז לע ורבע םה לבא .ירבעה
 ,תושעל ונל הפי ךכ ...וב קהשל ילקעי, ידוהיה תא רצי רשא ,יסורה רפופה
 ,םיפיתמ ונחנא ,עודיכ ,ןליבשבש ,םלועה-תומוא לבא ,ונלש "יפויה,  ינשומ יפל
 םיתב הנבת יכ .(א'קי) תירבע הרבח ...הפי הזה גהנמה יכ ,ורמאי אל יאדוב ןה
 ּול היה הפיו בוט אלה - םירבעה ץראבו (הלוטמ) תירבע אינולוקב םירבע םירכאל
 םחור יפל םהיתב תא םינוב ויה םהו םמצע םיטסינולוקהל הינבה ןינע לכ .רסמנ
 הלאה םיתבה ויה םיכירצ "יפויה יקח, יפ לע ,תוחפה לכל 2 ,םה םנוצרו
 רפוס ונל רפסיש ומכ ,םא לבא .וניתובא ץרראב םיברה ,םירבע םיאנב ידיב תונבהל

 ידוהידוניא ןלבקל אקוד הרבחה ריקפ תאמ רסמנ םיתבה ןינב לכ ,םירבעה םינותעהב
 רבד יאדוב והז - ומצע ריחמה ותואב הינבה תא לבקל וצר םירבע םינלבקש תעב
 *ירובצ יפוי, לע ןוכנ רתוי גשומ ול שי ,"וג, לכ ומכ ,ירכנה ןלבקה ,דאמ רעוכמ
 קהרמה בר המ ...םירכנ םילעופ קר ותדובעל חקל ,רפוסה רפסמש ומכ ,ןכ לעו
 - ! "תירבעה הרבחה,  ןיבו וניב

 ליז שריה ןורבה .ירמגל "םעטה, לקלקתנ א"קי לצא יכ ,ונחנא םיאור ללכב
 לכ תא שידקה ןכ לעו ,םקמועל דע "יפויה יקח, תא ןיבהש ,'ןמא שרה, יאדוב היה
 , ויכרדב ויספורטיפא וכלה ילמלאו  ,וזמ "הפי, האווצ ךל ןיא .ומע תבוטל ופסכ
 ,"תינוממה הנוכמה, התואב שמתשהל ויה םיכירצ ,והמכ "םינמא םישרח, ויה ילמלא
 רבוכהדוכרמ תא עיסהל ליבשב ,הומכ התיה אלש הלודג הנוכמ ,התע םירמואש ומכ
 הפי התיה וזכ הכאלמ יכ ,יל המודמכ .ויתובא-ץראל ותולג תוצראמ לארשי םע לש
 , ינוציחה יפויה דצמ רתוי דוע ילואו ,ירפומה ,ימינפח יפויה דצמ ,דצ לכמ דואמ
 ןמא-שרח לש איסטנאפל יואר לארשי תוילג ץובק לש בגשנה הוחמה  ,יטיתסאה
 . ומצעב "לאפר, וליפא ונוימדב ול ראתל לוכי אל הבנשנו הפי רתוי הנומת .קנע
 םלש רבד אורבל תחתו ,ןוובה לש ויספווטיפא לצא 'םעטה, לקלקתנ - לבא
 .,,רדה אלו םהל ראת אל רשא ,םינטק םירבדב םחכ וזבזבי ,יפויה תילכתב

 טמעדינב .דאמ הפי ןינע ןכדסג איה ,המצעל איהשכ ,'הלכשה-יברמ, תרבח
 לכמ הפי ,יתמאה יפויה יקח יפ לע ,ספא ,ליכשהלו דומלל םיכירצו הלכשהל םיקוקו

 רשאב,תימואל ,תירבע הלכשה תוברהל הרקיעב הרבחה התיה הכירצו ,ומצע תא תערה-אוה
 התרטמ רקיעל השועו תימואלה התרוצ תטשופ וזכ הרבח םא לכא ; איה תימואל הרבח

 ...שממ היריב "היפי, תא התיחשמ איה ירה ,הנידמה-תפשב הביִתַכו האירק ,רומל -
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 "קסניול .ל א
 שמשמש 20% 0.שכ לקה ננ == = בב

 -רמאי ינעה :ינא רובנ רמאי שלחה - *ו ךיהלא הנה :ןויצל ירמא ,יארית לא ימירה
 ,התע ונלגד לע תורח תויהל ךירצש המ אוה הז-וינא רישע

 ןיא המחלמל םיאצוישכ לבא .ןכ ,תוירבה תאנוה ,ומצע תאנוה :יל םירמוא םתא
 ...ןוחצנ תעורת אלא ,םינרבק לש *שרמ, םינננמ

 .תעה העיגה רבכ .התעבו השדח ,יתערל ,התיה רבוברמ תשרד ,ינינעל בושא ךא

 יזנכשאה םכחה ותואכ ינא רבוסש יפ-לע-ףאו ,'תופיה תוינמואה,, תעיריב קרפ דומלנש
 אלש םשכ ,איהה תונמואה תאו ,'תויחל תונמואה, איה הפי רתויה תונמואה יכ ,רמאש
 דומלנ םא הנופא הככ ,הועדי אל םיבוט רתויה םימיב וניתובא וליפאו ,התע דע הונעדי

 :דומללו ןה הרות תורחאה תופיה תוינמואה םג תאז-לכב-םיאבה םימיל םג התוא תערל

 :ויה וישכע דע .רעוכמו הפי ןיב ןיחבהל םינמזה ןמ ןמזב הכזנש ידכב ,םיכירצ ונא ןתוא

 - ונרצל רשא לכ : לשמל ; איהה הלודגה הרותה לכמ םיעטוקמ םיללכ הזיא קר ונל

 -תירבע בותכה לכו ,הפי-םימעה תופשב בתכנש המ לכ ...רעוכמ--*ונל, רשא לכו ,הפ*

 -םידוהי ידיב השעת רשאו ,הפי - םידוהיזסניאש יריב השעתש הכאלמ לכ ;רעוכמ

 ,ונתטיש תיצמת יהוז - רעוכמ לכה *ונלצא,ו הפי לכה "םלצא, ,רוציקב ;תרעוכמ

 יהפיה ןיב ןיחבהל הכ דע ונעדי אל יכ ,אלפי אל ןכ לעו .. ,איה אשוריפ ךדיאו
 קרקדיו םיוגה יכרד לא ידוהיה דמל רבכ םנמא םיטרפה וינינעב ,תמאב  רעוכמו

 :ילב ,יעברכ םידוהי ה"ב וננה רובצה ינינעב לבא .. ,"ינוי, לכמ רתוי יפויה יטרפב

 המ םיעדוי ונחנא ןיאו ונל רזומ ללכב "ירובצה יפויה,  .יפויה שוח לש ןמיס לכ

 ךירצ ןיאו םינושמ תולוקו ,*הפי הקיתש, יכ ,לשמל ,עדוי דחא לכ ותיבב ,וביט
 :ותיבב ...הז לע דיפקנ אל תסנכה-תיבב לבא .,םה םינוגמ - םילדנקסו תואכה רמול
 הנמדמו שפר םא ער ןיא תסנכה-תיבו ,הרהטו תויקנ לע טעמ ריפקמ .דחא לכ

 -המכ-תחא-לע ,ירסומ , ימינפ יפויב ,ךכ ינוציח יפויב םאו ,. , םיכרבה דע והובבוסי

 םיבשוחו רעוכמהו הנוגמה תא ונא םילבקמ ,רבדב ןטש"השעמ ומכ ,רימת .המכו

 ...יפויל ותוא

 ילש ודוסימ ,אנליווב לארשי יינעל םיתב םינש הזיא ינפל ונב הנה :אמגודל

 יתמאה "יפויה, יקח יפ לע .ונצראב ונמע יבידנמ םידחא תופתתשהב שריה ןורבה

 הינע ריעב לארשי יינע תא סנרפל ידכב ,םירבע ויהי םלכ םיאנבה יכ ,היה יואר

 תא רוסמל רתויב הפיש ,הארנכ ,ואצמ רבדה לע םינוממה םידעוה לבא .אנליווכ

 רשא רישע ירבע .(ע"הכב םירפוסה ונל ורפסש ומכ) םידוהי"סניאשל הדובעה לכ

 יביבה ,םכלו יל .המודמכ - תורפסה תבחרהל לודג םוכס וסיכמ ןתיל ובל ּוהבדנ

 תורפס תבחרהל ותבדנ תא תתל היה ךירצ יתמאה יפויה יקח יפ לע יכ ,םיארוקה
 ומע תורפסלו ,רחא םע לש תויפסה תבוטל ותבדנ בדנ ,עודיכ , אוה לבא ,ומע

 קרפ םיעדויה ,םלועה-תומואו ,ודיגתש המ ודינה .,תחא הטורפ וליפא ןתנ אל
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 םישעמסו תונגשהמ

 יויו וול רה ו 2 == /' ינו

 ול ןיאש ,אוה ארונ ןורסח יאדוב - רתויב הרועכ לבא .,,קחרה תעשב םילשהל
 , םיעכהל ומכ םיוצמו ,"רתויב םיפיה, םיטוטרשהו םיוקה םה םיטעמ ונייחבו .הנקת
 ונתומימת ינפמ ,טושפ .אלא ,הלילח ,'תועשר, ינפמ אל הזו ., ,רתויב םינוגמה אקוד
 ותלחתה לע ינא חמש ןכ לעו  .רעוכמ המו הפי המ  ,םיעדוי ונא ןיאש | ,הרתיה
 תוינמואה,רבד לע תטרופמ השרד סרגנוקה לע שרד רשא ,רבוב .מ רמ לש הבוטה

 יכ .היחת לש הנושאר השרד ,התיה השדח איהה השרדה ,תוינויצהל ןסוחיו "תופיה
 לע םילוחה-יתבב ןילותש 'תולחמה תמישר, ןיעמ ויה התע דע סרגנוקה תושרד לכ
 חכשי לב ,טעמ ותלחמ ונממ ףרתש םיעגר ואובי םאש ,ידכב ,הלוחה לש ותטמ
 ינשה ; חורבו רמוחב ונחנא םיינע יכ ,שרדו אב דחאה . , ,אוה הלוח יכ ,תאז לכב
 ,רוציקב .ונחנא ן'ראההימעו םירוב יכ - ישילשה ;םישלחו ונחנא םילוח יכ ,שרדו אב
 יכו :אלפתהל שי תמאב הלא לכ עמשמלו ,תולחמו תונורסח ,תונורסחו תולחמ
 התואל לגוסמ ,"םותמ וב ןיא,  ,םיאפורה תרבד יפל ,רשא  ,הוה ןכוסמה הלוחה
 תוסירה םמוקל -- אירוטסיהה לכב ישוקל התמגוד ןיאש ,תיקנעה השקה הכאלמה
 תא ררועל ידכב ,הבוטל איה םידבכנה םינשרדה תנוכ ,יארוב - + וצראו ותוימואל
 תעידי :םיאפורה יפב רוגשה סנתפכ ,תוינויצ לש "םיבוט-םישעמו הבושתל, םעה
 חא טעמ ושדג יכ ,המדא תאז לכבו ;האופרה יצה וא ,האופרה תלחת איה הלחמה
 שי .,אסינ ךדיאמ ,לבא ,האופרה תישאר איה הלחמה תעירי יכ ,רבדה תמא ,האסה
 ימ היהי ,שיאל ורפסיו םיאפור ואובי םא .הלחמה תישאר םג איה הלחמה תעידי רשא
 אל .םיאפורה וילע וארהש םוקמב בואכמ שיגרהל ליחתי דימ ,והנה הלוח יכ ,היהיש
 תושרדה ירחא "בלה תקוצמ,  ןיעמ דימת יתשנרה יכנא לבא ,יביבח ,םכתעד המ עדא
 ,תודוהל ונחנא םיחרכומ ,ונמע תולחמ לכ תא *הרעקה לע , ונל ורדסיו ואובי םא יכ ,הלאה
 המו ,םיטלובו םיארנו םימייק םינמסה לכ יכ .ירחא ,ליהבמ ןפואב תמאב ןה תואצמנ יכ
 ,'תוינויצה לש תחקרמה"תיב,,מ ונל תואבומה המחנ לש תוטעמה "תופטה, ןכ ירחא וליעוי
 ןתושונא ךכ לכו תוטרופמ ךכ לכ תולחמה + שטולמ חלודב לש םיפי םיקוכקבב םא ףא
 שי ןיידע הלאכ םינכוסמ םילוחל םאה :יל שחליו יבלב שואיה בנגתי רשא שי יכ דע
 לת ונלכ, יכ ןשיה ןונגסב רומאלו וניבואכמ תא ירמנל ריתסהל ץעימ ינא ןיא ?הוקת
 תא רחויב %% םג לבא , ונניא יאדוב ,ונניא האירבהדוקב ,"האירבהדוקב  וננה
 םילוחל רשאמ , תלכי-ילעבל ,םיאירבל ונמצע תא בושחנש בטומ ,יאדכ ןיא וניתולחמ
 אפרג אלו שיא אפרג אל דוע "בלה תריבש,ו הלאכ "םידחפ,.ב יכ ,יל המודמכ ...םישונא

 שי *והימרי ,ב יכ ,רשפא ,,,והימרי תוניק קכמ והיעשי לש תחא המחנ יניעב הבוטו ,ט

 תמרה, לבא ,המחנה ןמ תיטויפ רתוי איה החנאה ללכב רשאכ ,והיעשיבמ רתוי *היזיאופ
 רתוי תומחנב םרוקמ יאדוב - התע דוחיב ונל ץוחנש המ - 'הרובעה קשח,ו "חורה
 ,סילשורי תרשבמ ,ךלוק חכב ימירה ,ןויצ תרשבמ ,ךל ילע חובנ רח לע, .תוחנאבמ
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 י קפניול .ל .א

 וליפא אלא ,םישנ תרבחב קר אל ,הרבכנ הרבהב הז לע רברל םינהונ ןיא ללכבו

 יא, ינושרד : תרמואו קרפה לע תדמוע הלאשהו תושעל המ לבא ,'םירבגה תבחב,
 לודג דובכ םג הנה ,הפרח הניאש יפדלעדףא ,תוינע ומכ ,הנקוש ינפמ--'רבדל ןינהונ
 ירחבתהל, םיצפח -יאנגל תאז ונל בשחת לא -ונלכו ,הנקזל םיפצמ םנמא ונלכ , הנניא
 יאו *גולוכיפפ, ינא ןיא ...הזל הברה םימעט + המלו עודמ . םיריעצכ תוארהל ,טעמ
 יכ ,יתעדל , אוה ירקעה םעטה לבא ,וז .הריקח לש הקמועל םנכהל םוקמח ןאכ
 המ ץופחל תוכוה הל שי , דואמ תולודג תויכז ,הברה תויכז תלעב איה תוריעצה
 ,הל לוחמ לכה ,הל יורש לכה ,רבדתש המ רבדלו השעתש המ תושעל ,ץופחתש
 'םימולע ,ל רתומ ,הזימרב וליפא הנוגמו רופא "םינשבראב לש המו ..,הל האיו האנ לכה

 -שמח ,ארוקה יביבח ,ךיניעב הלק תאזה תוכוה אהת לאו ,השעמב וליפא האיו האנו
 פכב הלאכ תולודג תויכז לש תהא הנשו תחא םינזאמרףכב היפוסלפ תונש הרשע
 "תויכמ,ה ירחא םיצר לכה יכ , וניניעב אופיא אלפי 2 .ןתוא עירכת איה ,הינש
 םיכוסכסו תויבוברעל הזמו .םהיתונש תא חיכשהל וא חוכשל םילדתשמו ןגישהל ןהה
 דע + רומאל םימולעה-תונש תא קוידבו םוצמצב ליכגהל אופיא ץוחנ .תואצות םיבר

 תושרה יל שיו ,םימיל ריעצ יגירה םישלש דע וא שמחו םירשע דע ,ןאכ דעו ןא
 יתרבע ךליאו ןאכמו ,'םירוענה-ינב, םשב רבדאש המ רבדלו ץופחאש המ -

 לכ ,רדנ ןיאו לובג ןיא , העוצרה הרתוה וישכע לבא ,רבדל ...רוסאו - תא
 ירה תונרבד לש ערה-רצי וילע ףקתש ימ לכו ,לטונו אב "ריעצ, םש לוטיל הצורה
 .."םימולעה, םשב רבדמו אב אוה

 ידוהיו בוט שיא , ירכממ רחא תא ינריכזי ,'תּוריעצב קחשמ,  ,הזה .קחשמה
 1 ינקזב .וטיכת המ, :רמואו תוירבה ינפל קדטצמ היהו ,הריבע רבדב לשכנש ,רשכ

 וז אלתמאב ו בלבש תודלי ,ו "יבבלב ו לבא ,ינקזב הביש הנה :יבל לא וטיבה
 ילבמ ,רבקה דע ,הבישו הנקז רע "תורענ-ישעמ, תושעל רשפא *בלבש תודלי, לש
 טרפההייחב קיזמ אוהשמ רתוי הזה הפיה אטבמה לבא | ,שייבתהל ילבמו טרחתהל
 לכה הנה ,"תורענ-ישעמ, טעמ ושעיו תמאב םיריעצ ורבחתי םא יכ ,רובצההייחב קיזי
 וברי ,םהישעמו םהירבדב ןיחינשמ ןיאו ,התור םמד ,םב התיה 'תודלי, יכ ,םיעדוי
 המ ןיבהל ולחיו ...םתע ינפל םג ילוא וננטציו וררקתי ,רובעת םמד"תחיתר ,םימיה
 לצאתו םתרבחב ברעתת "הנקז לש תורחב, םא ןכ ןיאש המ ..,רשפאש המו יוארש
 ...םהישעמו םהירבדב שממ שי םנמא יכ ,תובשוח תוירבה ירה ,םהילע הרובכמ
 ,תוריעצה תולובג תא שארמ ולבג ול היה םיענ המו בוט המ הלאכ םירקמבו

 תולובג ירה אל ,'רועיכהו יפויה, תולובג ביצהל היה ץוחנ דוע הזמ רתווו
 איה רתויב האנ הלכ :ישנא ירמארד בג-לעדףא יכ ,הנונמהו רועיכה תולובנכ יפויה
 רשפא דוע רתויב האנ םעו ,ותאשל רשפא רוע הזה ןורסחה תאז לכב ,ןורסח ןכ םנ
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 תוכזל ה'בקה הצר, + ל"זה ורמא הפיו ,םבירחמו תומלוע הנוב ,*לודנ ןודא, עוד
 תוכזה תא ידוהיה תאמ וללש  ..,"תוצמו הרות םהל הברה ךכיפל ,לארשי תא
 םנ ,יתעדל ,ןידה אוהו .ודיב םייקתת אל ותודהיו - תע לכב בושלו אוטהל ,תאזה
 ,רצ לכמ *תוינויצ תוצמ,ב ותוא ופיקה ,םינייסו םירדג ידוהיה לע וברה ,תווינויצב
 ונימאהו - רבקה דע שרעה ןמ והולת ,וייחב יללכ םרונל ,תוינויצה ,איה אנ היהה
 םמוקתי יכ ,הילע רמרמתי יכ ,הינפמ ןירפתי יכ שי .,ודיב םייקתתו םייקתת יכ ,יל
 הל ויהיש ךירצ תוינויצה םנו .הילא בושי ףוס ףוס לבא ,הל אטחי יכ ,הדננ
 םא ןכ ןיאש המ ...הבושתה םויו ןידה םוי ,,.הלש םירופכה"םויו הנשה-שאר
 לגו לע, ,דחא ענרב הנה ,היהיש הזיא היהי ,דחא רקיע לע הודימעתו הורצקת
 .יתעד איה ךכ .. .הנחכשיו - הנמייקי ,הנדמלי "תחא

 ,ינאש העשב יכ ,ושפנ תחונמו "ידודדןבב, יתאנק יבבל רתסב ,תאז לכב
 דימת שערנ יננה ,תילכת ילבו לובג ילב תוינויצ ,הבחרהו הלודנה תוינויצה לעב
 םירדחו .רפסהיתבל תוינממ ,תוינמל לקשמ :ןינעל ןינעמ עלקהרףכב עולק ומכו
 תויסנכ-יתבמ ,רובצב תושרדו תויסנכ-יתבל םינקותמ םירדחו רפסהיתבמ ,םינקותמ
 2 םינינע המודכו , תוכאלמ"ילעבו םילעופ לש תודונאל , ךמסדיחאו רזע-יחא ירבחל
 מצעב ילע סעוכו ףעזו רפ יננה דימתו ןוצרדעבש ינניא הלא לכבו ;*העש ייחו
 -- םינויצהו תוינויצה לע ,לארשי ללכ לע אלא ,ימצעב ילע קר אלו ,יתוחכ ןויפר לע

 הנקו לקש םלש אוה ,תחאה הדוקנב ותוינויצ לכ תא םצמצ ידודְךב הנה ,וז העשב
 איה םוצמצו לובג יכ ,תודוהל ינא חרכומ הלא לכ יתוארבו .וילע בוט ובלו ,הינמ

 םתס,--ךליאו ןאכמו "ינויצ, יננה ןאכ דע :רומאל דאמ בוט .דאמ הפיו הבוט הדמ
 ,ןאכ רעו ןאכ דע .םדא קר ,'םדא,--ךליאו ןאכמו *ידוהי םתס, יננה ןאכ דע ."ידוהו
 אלכו רסח אלב ,קוידב ,ןטק רתויה קלחה דע המאב דודמל היהי רשפא ונייח לכו
 תולובג ביצהל רשפאהיא המ ינפמ ,תוינויצהל לובגו בצק שי םא - +אל עודמו ,רתי
 "תבהא , דובכה-תבהא , הבהא ינימ לכו הלמחה ,הואגה ,הונעה :ונלש תויטנח לכל
 ואובי דצ לכמ "םילבנומ, היהנ רשאכ זאו .אתיירתב אלובז דע עצבה"תבהא , ומצע
 החוצ ןיאו ןירפ ןיא :םירבעה הנחמב וננוכתי םיאלפנ םירדסו םיווקמה םיבוטה םימיה
 ,הלא לכ הארת ןיע ירשא-שארמ בוצקו דודמ לכה ,רדוסמו קיודמ לכה

 תוכחל ילע השק יכ דע ,יבבל תא הקת ךכ לכ איהה הדיתעה *אילידיא,הו

 ימ תאמ ףכית שורדל ינא ןוכנו ,"יללכה םוצמצה, לש הרשואמה תעה עינתש דע
 קרפה לע םידמועה הברה םינינע םנשי יכ ,אתרופ הלחתה ושעיש , םדיב תלכיהש
 ,הברה חיורג ,הכאלמה לא תשנל'םידקנש המ לכו ,אוהש לכ "יוחד, םילבוס םניאו

 קרה ןמ קד ,דאמ קד הזה ןינעה יכ יתעדי .םימולעה ...תולובנ ,לשטל ,ירה
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 ,םירחא םידומלל תוצוחנה "םהיתועש,מ תהא םהמ "לוזגל,  ,תירבע וינב תא דמלל

 ומצעב .תוינויצה תולובגמ איה םג תאצויה ,איה תינוגדפ וז הלאש -,'קושב םדאה,ל

 תא לוכאל גהונ אוה "תוימואלה ףקות, ינפמו ,םירבעה םינחה תא דבכמו בהוא אוה
 םיגח הז ליבשב לטבל לבא ;ארגפר אמוי לכב םיליגרה "םיימואלה םילכאמ,ה לכ

 שפוחה תעב אקוד ונמז ,"םיעכהל, ומכ ,רשא ,עוריה 'ןולאה רדס, ומכ ,םירחא

 םהל םורנלו ,םידליה תחמש דוחיב , ותיבמ החמשה תיבשהל ,רפסה-יתבב םידומלמ

 אוה .תונויצה תולובגמ תאצויה ,תרחא הלאש ןכ"םנ ,ותעדל איה וז .. ,שפנ"תמנע

 ותורהיב תומי יכ ,וב ינחטבומו ,רשכו בוט ידוהי ןיידע ,יתרמאש ומכ ,ומצעב

 תורבקה"תיבב אלמ ףסכב רבק ול הנק רבכ ,יל המודמכ) ויתובא תורבקב רבקיו

 ...ןויסנב דומעי יכ ,םיטפשמה תרות תא רמגש ונב תאמ שורדל לבא . (ונריעב ןשיה

 ,קיזת אלא , ליעות אל איהו ,לובג לכ תרבועה , דאמ הנושמ תוינויצ ,ותעדל ,יהוז

 ,,.םויה חורל םיאתת םא קר ירפ תושעלו םייקתהל לכות תוינויצה יכ
 יניעב ילע טיבה ,הככ ורברבו .הנורחאה ותחנה התיה - 'ךלהאב ינויצ היה,

 ו ךיתחצנ , ךיתחצנ :רמואכ , ןוחצנ

 יתלוכי אל ,"ישעמה ולכש,לו רישעה בישל יבל שחריש דובכה לכב ךא

 ,עיברלו שילשלו הצחמל תודהי יתודליב יתנבה אלש ומכו  ,ויתוחנהל םיכסהל

 תוינויצ ,העטוקמ תוינויצ התע לבוס יחומ ןיא הככ ,בוחרב תוישונאו *תיבב תודהי,

 אלא ינברה הנויבצב תודהיה המייקתנ אל ,יתעד יפל , ..להאב תוינויצ ,והשמ לש
 דעו ולגר ףכמ ידוהיה לכ תא המצע ךותל הסינכהו תולובג הל העבק אלש ליבשב

 ואלמלו אמייק-תב תויהל תונויצה ץופחת םאו ,ותומ םוי דע ודלוה םוימ ,ודקדק
 הכררב תכלל איה םנ תחרכומ .ירה , *הנשיה תודהיה, לש וזל המוד הדועת ונייחב

 םינפל רשכה ידוהיהש ומכו .ללכו ללכ וייחב יונפ םוקמ ריאשה ילבל ,וז לש

 ךירצ התע םג ןכ ,הוצמ םשל הנומאב רובצה"יכרצב קפעו תע לכב הקדצ השע

 הנוכת ,"השועו הווצמ, תויהל איהה הנוכתה ,תוינויצה םשב הלא לכב קוסעל ינויצה

 בהאי אוה .תוצמ ג'ירת לש הלודג הרות ידוהיל ול הנתנ םנהל אלו ,איה תירבע

 אלב ,וחוה יפל הניא ,דצ לכמ העורגו התורכ תנקותמ תודהי .וזכ המלש הרוח

 רבדה רורבו .תוינקירו ןוממש ןיעמ ידוהיה שיגרי תוצמ ג"ירת לש המלש הרות

 , "התיצמת"תיצמת, תא ,הנמש תאו התלס תא תודהיה דותמ וררב ילמלאש ,יניעמ
 עצמה רצק, ..,יכ ןעי ,החכשנו הלטב רבכ התיה ,ויהיש המכ ,רבלב הירקע לע הודימעהו

 תורבעלו תווצמל בחרנ רכ הפ ,ןהיקודקד לכ םע תוצמ ג"ירת ןכ ןיאש המ ."ערתושה
 החשי ,היהיש גוס הויאמ ,ידוהיהו ...בושלו אוטחל ,םייקלו לטבל ,יהשעת, אל,ו "השע,ל
 תע לכב תווצמ םייקל 'תלוכי לעב, אוה הנה ,בוטב ומצע שיגריו םהה םיברה םימב
 זבומב אוה הנה ,עגר לכבו העש לכבו תע לכב תוצממ לטבהלו ,ענר לכבו העש לכבו
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 1 0, שב 0

 +צאנצ *ךוז

 .'ךתאצב םראו ךלהאב ידוהי היה,=
 .'ךתאצב םדאו ךלהאב ינויצ היה-
 לש שרדמה"תיבמ ליכשמה ידוד יפמ דימת עמוש יתייה ןושארה חפונה תא

 אלשו ןינעכ וב רדהתהל בהאו הז ומנתפב דאמ האנתה רשא , "הנשיה הלכשהה,
 טרבדג תע *ינויצה, | ידוד-ןב יפמ  ריבכ אל הז יתעמש ןורהאה חסונה תאו , ןינעכ
 הלודנה תוינויצה תוכזב יתררצ יכנא  .תוינויצה תולובנ רבד לע ונחכותהו ודחי
 הניטקהל ,הרצקל לדתשה ידודךבו  ,םידדצ-ידצ לכמ ונייח תא תפקמה ,.הבחרהו
 .ןתפמה דע קר ,ןתפמה רע ותיב ירדחב ,ולהא רתסב 6.

 רשא ,הז ונבב ידוד ראפתי אושל אלו ,הובאד אערכ ארב ,וארתש ו
 ודובכ ,ידודש אלא א םדאו , להאב ידוהי, לש וז הטיש יפ לע ל לדגתנ
 יינעירוהב, תאז לכב ראשנ ,'קושב םדא,  תויהל ותולדתשה תורמל ,חנומ ומוקמב
 -לעבו דימא שיא ,"ןלבקה, ונבו :ינועמ ותרות תא םייקו וייח ימי לכ קושב םנ
 סהינש .קושב "םדאה, תא טילבהל תלכיה ול שיו ,רשועמ ותרות תא םייקי , םיקסע |

 אלא ,בהלנ ינויצ םג  ,וירבד יפל ,הז ידוד-ןבו ,םירשכו םיבוט םידוהי ויה םנמא
 ,ןבומכו ,היתולובג תא סצמצל הברמו טעמ הנושמ ךרדב תוינויצה תא ןיבמ אוהש
 לכ יכ  ,"הכותמ, הרידאהלו הקיזחהל ידכב ,ותנווכ ,הבוטל קר ,הבוטל וז םג
 ,ןכבו .םימי-ךרואל , עודיכ ,םייקתמו קזחו ץימא והירה טעומ חטשב קר םצמוצמה
 לעו .תחא הדוקנב ולש "תוינויצה, תא םצמצל "ינויצ רותב, ותבוח תישאר ,ותעדל

 ,(ויתוכילהו ויכרד לכב ,"הטש ולכ,| ,םכל דינהל ינא ךירצ  ,אוהו) וז ותטיש ים
 ,ורקרק דעו 7 ףכמ "ינויצ, והירהו ,הנק ימואלה קנבה לש הינמ םגו םלשי לקש
 הלאש יהוז-,םיברה ויקסעב הרובעו הרשמ םהל תתלו לארשי יינע תא סנרפל לבא

 דוחל 0 : תוינויצה תולובגמ רבכ תאצויה ,"תימטוקא, הלאש ,ירמנל תרחא

 רפס םימעפל ארקי דוע ,אתוקניד אסריג יפ לע ,אוה ומצעב ...דוחל תוינויצו
 םג ומצע בושחי עורי ןכומבו ,ותוא הנקי פג - :הלאכ םירקמ ויה -- םימעפלו ירבע
 לכא : תחא-תבב יצחו לבור השמח תורפסה תבוטל בדנו השעמ היה יכ ,"טניצמ,ל
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 3 ש ששח "לכ וב ןיאש | ימואלה דנופה ילע םנ ביבח םנמא הוה סעטמו .
 = = םונכיו ברה וכרע תא ריכי אל ונמעש ,איה הלורנ רתויה תוירחאה :תוירחאו םיע = =
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 4 .םהינשל | תחא הרטמ ,תמאב יכ רחא - "הכימתה דעו,ל  סינכיש המכ הזה דנופל | ה
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 + ונתי ימואלה דנופלו ,ונתנ אל הכימתה דעול - ! יימואל .- -
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 לכ תא לובסי אל יחומו טסיסנניפ ינניא יכ ,םכינפל יתידוהו םכל יתרמא רבכ
 חעב יתוארב יכ ,םכל דינא תמאה . איהה האלפנה המכחה לש סינינעה - תוקד
 לע דאמ השירדה הברו , קנבה תוכלהב םיקסוע ,לכה שממ ,לכה ךיא  הנורחאה
 קחרמב תופסאל םתוא םינימזמו "םיניבמ, םישקבמ קוחרמו בורקמ יכ ,הלאכ "םיצעוי,
 הגוקו םילקש םלשמ , "תימרת ילב, ,ידוהי םתס יננה רבגה ינאו ,תואסרפ ן"קתת
 יבל לא יתתנ , תאו יתוארב--יתצעל םישרוד ןיאו םילאוש ןיאו ,רתוי אלו ,תוינמ
 ןוממהו שוכרה תרות רבד לע הנורחאה תעב ובתכנש םירמאמה לכ תא ןויעב אורקל
 לכלה תרות ל תמאב ךירצ ,הלאה םינינעב העד תווחל ידכש ,יתנמאה יתמותב)
 וסולכ יתארק אלו הכאלמה לא יתשגנ אלש יאולה ו יביבח ,ךל דינא המו--(ןוממהו
 , אורקל .יתיברהש המ לכו ,איהה הזרפנה האירקה ידי לע יחומב איבוברע האב יכ
 ןוממ וניאש רשוע שי יכ ,יל חיכוהל ולדתשה ל םירמאמב .ןיבהל יתטעמה ןכ
 .האנה תבוט הנשיו הדובע הנשי ,ללכ ןוממ וניאש ןוממ שיו .רשוע וניאש ןוממ שיו
 תושירד שי ,שוכר ןיאו שוכר שי ,חויר םיאיבמ םניאש שיו חויר םיאיבמש תורטש שי
 -תבוט ול ןיאו ףסכ ול שיש ימ שי :ןכבו .תושירד ןיאו תועצה שיו ,תועצה ןיאו
 אלו ףסכ אל ול ןיאש שיו ,האנה-תבומ ול שיו ףסכ ול ןיאש ימ שיו ,ונממ / נה
 לככ ,רוציקב 2 שי לכה תאז לכבו ,ול ןיא 6 4 רשא שיו ; האנה-תבוט
 דקמכו ,הלאה םימכחה לש םתעד ףוסל תדרל יתלכי אל ,ןיבהל יתלרתשהש המ
 - ,ינע הז ירה - ול ןיאש ימו ,רישע הז ירה ףסכ ול שיש ימ יכ ,תאז קר ןיבא
 םג ,לודנ לטיפקב םא :הברה ףסכ היורהל םיכרד ינש קר םנשי יכ ,ינא עדוי תאז
 וסיכב םינוילימ ול שיש ימ ,הבורמ תוירחאב ךא ,ןטק 9% וא ,הבורמ תוירחא ילב
 ימ לבא .תוירחא לכ ילב ,לדני ושוכרו םישולת שולתיו ךלמה רצואב ופסכ תא חיני
 חרכומ - הברה חיורהל חרכומו ,םיבורמ ויכרצו ,לודג ורציו ,ןשק לטיפק קר ול שיש
 ,חילצי ילוא ,דספהל םנו רכשל םג םיבורקה ,תוירחא לש םיקסע תושעל ןכ םג אוה
 היכש אלד אתלמ - רספהמ םיקוחרה םיקסעב םינטק םימוכסב הברה חיורהל יי
 רתוי ונל בוט המ :הטושפ הלאשה ןכבו ,הלא  ונימיב תוענמנה ןמ שעמכו ,איה
 שקביש וא ,הלודנ תוירחאה םג ךא ,לודנ םהב חוירהש םיקסעב קנבה קוסעיש םא
 ,דואמ ןשק אלה ונלש לטיפקהש ןויכמו - + ללכ תוירחא ילב ךא ,םינטק םיחור קר
 לש םיקסע תושעל ונחנא םיחרכומ יכ  ,ןבומ אליממ  ,םיבורמה וניכרצ ךרע יפל
 ,חילצנ ילוא - הבורמ םתסנרפ רשא ,תוירחא

 יכ ,דחכא אלו  ,הינפמ םידחפמ םיברו ,דאמ השק 'תוירחא, הלמה יכ ,יתעדי
 הלחתכלש ןויכמ יכ יםירג אמשו השענ המ לבא .הלודגה תוירחאה ינפמ דחפא יכנא םג
 אל רוע יכ ,קנכה יקפע תושעל חרכומ אוה ירה ,ימואלה לשיפקה לע קנב םש ארקנ
 .אתוכלמד תיברמ םגרפתיו ךלמהירצואב ופפכ תא חיניש קנב ארבנ
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 חושנרה, ,הזב שייבתהל הלילה םכל ןיאו + םיריעצה יביבח ,ןכ אלה .תונורחאה תונקסמה
 היהש ימ ירשא . םימולעההימי 0 םתראפתו םתלהתו םתרובנו םחכ ןה ןה "תוקו
 תונקסמה תא אקוד ושקבת ,תוינויצהב ,הפ קר הז עודמ לבא ...וימולע ימיב ריעצ
 םירפס ילב םייקתהל לכוי אל ,רפסה םע ,ונמע יכ ,תאז ןיא ? םיערמה לש תונורחאה
 םא , םירפסה ןמ םיכומס שקבי  תובוטו תויעבט רתויה ויתושגרהל וליפאו םישבי
 םיטנדוטס ןיב ןיאו ,ונמעל איה תיעבט תאזה הנוכתהו-השענ המו .םישרח וא םינשי
 ירבעח טנדוטסה תא טעמ דרגנ-עודיה םנתפה ןונגפב רמאנ-םאו .םולכ אלו םינברוי
 ,ויקודקד לכל ,םינברה רימלת תא ,'הבישיה רוחב, הא וב ריכנו

 םשהו החור םשה 1 .רבלב םשה"יוניש אלא תופסאה יתש ןיב ןיא ןכבו
 תחלצהל הברה המרג םיריעצה תפסאו ,סרגנוקה ןמ םיבר התהר םינברה תפסא ,ברקמ
 ו יביבח ,איה אתלמ אמש  ,,,םרגנוקה

 ,שובא אלו הדוא .התע הז רסיתנש "ימואלה דנופה,, יבנל וליפא איה אתלמ אמשו
 ימואלה דנופה ןיב רשא יתמאה לדבהה תא יתנבה אל ,ייחמ תא יתרבש,ש המ לכב יכ
 לכ לש--דנופהו ,תוינמה-ילעב לש רצוא אוה קנבה יכ ,םירמוא יל ,ימואלה קנבהל
 'םידסימההתוינמ, תאמ יכ ונחנא םיעדוי .קיפסמ וניא הזה רואבה לבא .ןכ .ולכ םעה
 .סרננוקה תלחנ ןנה .םירסימה"תוינמ יכ .ר ,תוינמה לכ דגנ חכהיופיו תוכז ןהל שי
 קנבה ןיב ןיא  'תוימואלה, רצמ אלה -- ,לארשי ללכ לש וחכדאב אוה םרננוקהו
 , דנופה ומכ "ימואל, םשל יואר קנבה םגו ,ריחמה תדרוה תלוז ,םולכ אלו דנופהו

 השע "ימואל  רנופ, םשה / ה, ןמ רתוי םיבר יניעב ןח 'דנופה, אצמ תאז לכבו
 ריכזי "קנב, םשהו : םימחר ,םירסח-תולימג ,הקרצ :ונל ריכוי אוה .ונבלב בוט םשור

 ןכ-לעו .קסע םשל ןוממו ןוממ םשל קסע ,תואנואו תיבר ,תוטימשו ,םיקסע :ונל*

 ,'תילכת, .השדחה העצהה תא הנושאר ועמש תעב םיריצה תולעפתה תא בשיה ןיבא
 תושנרו הריש לבא ,ימואל רנופב רשאמ קנבב רתוי שי ילוא ,ידוהיה רמאיש ומכ
 לארשי לש םעישומ יל ראתל לכוא .קנכב רשאמ ימואל דנופב רתוי שי--בלה
 לבא , דנופה ןמ תובוט תונתמ םירוהיל קלחמו כשוי ,םימחרדלעבו הקדצ-יאבנ רותב

 תא קרובו  ןחובו  דחוימה ורדחב ואסכ לע בשויה ,קנב לש רוטקריד רותב חישמ
 הרוצב חישמ - תיבר לש הטורפ םהב הרפח ילוא ,םהילע םותחי םרמ םיבתכה לכ
 תוארבהל היה ךירצ ותיירב תישארמ קנבה ,יתעדל ,ינוימדב יל ראתל לכוא אל וזכ
 םחב אל יכ ,הככ וא הכ םא ,תתל ונחנא םיכירצ אלה .ףסכ ; ימואל דנופ רותב
 רשאמ , םירוטקרידו םישולתו תיברל רכז וב ןיאש ,ימואל דנופל תתל בטומו ,לאננ
 לכמ , ילוא , ורטפנ , "קנב, םשה תא ונלש ימואלה לטיפקהל ונתנ אל ול .קנבל
 ורבדנש םירתיה םירברה לכמו ונלש "תורצואה ימכח, וילע וחכותהש םיחוכוה םתוא
 .הלאה םינשה לכב



 .םישעמו תובשהפמפ

 ב

 יכו .. .דוע היהת אל הירחאו המוצע תושנגתה התיה אל הומכ יכ ,םיעדוי -- ישילשה
 םעטה אלה - יחכונה ו לש ויתולעממ תחא - תולילב התע תובישיה וכרא
 םיסרננוקה ןמז ,זומת תפוקתבו .םיכורא תולילהו םירצק םימיה תבט תפוקתב יכ : טושפ
 אוצמל ונל השקי ,בטיה ןנובתנ רשאכ ,רוצקב .,םיכורא םימיהו םירצק תולילה ,םינפל
 .ןורחאה סרגנוקה לש תדחוימה החלצההל קיפסמ םעט

 ופיו םיריעצה תפפא ,םוקמה תריהב :הזל ומרג םירבד השלש ,יתערל ,םלואו
 .ימואלה דנופה

 .ירבד תא ראבאו

 דסיל ךיא ,תעדל ךירצש ומכו ,ךיניעב לק הז רבד אהי לא - םוקמה תריחב
 םוקמה תמאב והז איליזב .רוחבל םוקמ הזיאב תעדל ךירצ ןכ ,וניהנהל ךיאו סרגנוק
 פעפ קר היהש ימ .הזל ארבנ תישארב ימי תששמ ולאכ  ,ירבע סרגנוקל דחוימה
 עדוי ינניא .וייח ימי לכ תאוה ריעה תא חכשי אל  ,איליזבב םרגנוקה תעב תחא
 : ץייווש ירע .רתי לכמ הבוט אל יאדוב +וירחאו סרגנוקה ינפל תאזה ריעה תרוצ
 הדיתעה םילשוריב קרו ,הרדאנ איה איליזאב סרגנוקה ימיב לכא .. ,"ןוממשו שפוח,
 לע םסקו .איליזבב סרננוקה ימיב ומצע שיגריש ומכ ידוהיה ומצע שינריש רשפא
 הפ ורבע ,וימולע ימי ,םיבוטה וימי ,םיריצה תובל תא וילא ךושמל תאוה ריעה םש
 .לארשיזתסנכ לכל תאזה ריעב םירושק םימיענ תונורכזו ,סרגנוקה לע

 הלכהו ןתחה .הנטק ריעב הרישע הנותחל יניעב המוד איליזבב  סרגנוקה
 םהילא ,וטיבי םהילא ,םויה ירובג םנה ,םהל בורקה לכו  םיניבשושהו  םינתוחמהו
 הרישעה הנותחה רבד לע םישרודו םילאוש לכה ,םהיתודוא לע םיחישמ לכה ,וננובתי
 םישינרמ ;םמצעב םינתוחמה לע םג וילאמ לעפת הביבסה לש תולעפתההו איהה
 ללכבו ,םירדהתמ ,םיחפנתמ ,טעמ םיאנתמ ,םהבש *תּנתוחמ,ה ,הרתיה המשנה תא םה
 .םהילע בוט פבל

 ,מ + מ : לודג ךרכב ,םינויבא תנותה ,הינע הנותחל יניעב המוד ןודנולב סרננוקהו
 םיגיבשושה ,םינתוחמה : םתחמשל וא סתגותל ,הלאה םיללמואהל ,םהל בל םישי

 תורישע רתוי תונותח ריעב ןנשי ...םכרע ךמ תא ושינרי םמצעב הלכהו ןתחהו

 םהילע לופי םבבלו םילטוכמו םילטב םגהו ,םהמ םיבוטו םילודנ םינתוחמו תודבכנו

 םה ובננתי רשא שי - רמאהל הנתינ תמאה - םגו .םבבלב בגנתי רמ שואי  הזיאו

 .תורישעה תונותחה תראפתב תוארלו םירחא רמזזילכ עומשל טאלב םמצע

 .ןורנולב ןורחאה תויהמ ,איליזבב ןושארה תויהל בטומ ,יביבח ,ורינתש המ ודינה

 , איליזבמ סרגנוקהל בוט רתוי םוקמ ןיא התע"תעלו ,"ומוקמב הפי לכה,

 ,םימודמ תונובשח ינפמ ,םריכעהב ,ןיווב 0 יגפלמ הרבעש הנשב חאצי האינשו
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 יי ק סנו יל ל

 0 ו

 ,רבד ךתוא לאשא אלו ,וז יתקושת לע רבגתמ ינא לבא ,םתעדל יניעב יארכ
 ירהו  ,ונתדירפ ןמז ךשמב ישעמו יתובשחמל יתוא לאשת אל התא םנ יכ ,הוקאו
 בושנו ,ונתחיש הקספנ לומתא קר ולאכ ,ונדרפנ לומתא קר ולאכ ונינש םג ונא
 . םויהיינינע לע זאמ ונגהנמכ ,רברנו

 לכב | .ינויצה סרגנוקה דמוע - יביבח ,ודינתש המ ודינה - םויההינינע שארבו
 הטעמתנ אלש קר אל סרגנוקה הנה ,רימת תושדחל ונתפיאש לכבו ונייחבש ןוזפחה
 -ךרואל םייקתי אל יכ ,וילע ואבנתהש תואובנה לכו ,קזחתמו ךלוה אוה אלא ,ותומד
 ןתנ רבכ | ,םיסרגנוקה לכב עורגה | ,יעיברה .סרגנוקה םנמא ןה | ,ומייקתנ אל - םימי
 סרגנוקה אב הנה לבא ."ץקה, תא .ובשח רבכ ןיצק-יבשחמו ,הלאכ תובשחמל םוקמ
 ,אברדא ,םלועה ןמ לטב אלו רבע אל סרגנוקה ; םהיתונובשח לכ תא לטביו ישימחה

 םלוע תא עועויו ןינע ברב םעפה אב אוה  ,םיריבכ םייח לש תותוא הארה אוה
 ,וינינע ברב הנה ,ויתולועפב אל םאו ,ופופ דעו ונמלוע ףוסמ עמשנ ולוקו ,םידוהיה
 ,םינושארה םיסרגנוקה לא ברקתה ,להקה תעד תושנרתהב

 ! סרגנוק וליפאו ,לזמב יולת לכה
 סרגנוק היה הזה סרגנוקה יכ  ,םירמוא - + ישימחה סרגנוקה תחלצה דוס היאו

 םיסרגנוק קר ויה ,יעיברה דוחיב ,םימדוקה םיסרגנוקהש דועב ,םישעמ לש ,הדובע לש
 לע םה םיוירפמ יכ ,רמוא םא ,ישימחה סרגנוקה ילעב יל אנ וחלסי ,לבא .םירבד לש
 תועומשה יפ לע לבא ,יעיברה  סרגנוקב .יתפתתשה אל םנמא ינא  ,רתויב הדמה
 פרננוקהב רשאמ רתוי וב ורבד אל הנה ,יתארקש "תונובשח,ה יפ לעו יתעמשש
 , םהל רמוא םא ,אתש יאהד םיריצה יל וחלסי םעפה דוע - + םישעמל םאו ,ןורחאה
 לבא .חתפנ םנמא קנבה ,יעיברה סרגנוקה לש םיריצה ןמ רתוי הברה ולעפ אל יכ
 ישימחה סרגנוקה ,ישימחה לש אלו ,יעיברה סרגנוקה לש הרלות התיה איהה החיתפה
 . יעיברה .סרננוקהב ורדסש הדובעה ררס יפ לע ,ןמוזמו ןכומ קנבה תא אצמ רבכ
 המכ דע ,םיעדוי ונא ןיא סנמא ןיידעו ,'םיבתכמה וכרמ, תא ולטב יכ ,דוע םיראפתמ
 הזיא .היהי = ,'זכרמ, לכ הנה  ,ינא יתערל | ,וב ראפתנ יכ תלעות איבי הזה לוטבה
 יכ רשפא .עודי לטיפק דובא איה "זכרמ, | הזיא תפירהו ,'לודנ שוכר, אוה ,היהיש
 לעו :היה "זכרמ, --לבא ,בוט רתויה דצ לע ותדועת תא אלמ אל "םיבתכמה זכרמ,
 , ךיניעב לק הזה רבדה אהי לאו :דחא םויב תודוגא ףלא רחי רשקל ונלוכי ודי
 יתרמאו-ונממ בוט רחא זכרמ ונל ומיקהו הוה זכרמה תא וסרה ולא ! ארוקה יביבח
 ללהתהל שי םא ,לורג קפסב לטומ רבדה ןיידע ,תונבל אלו סורהל לבא ורשיי :םהל
 לש תושננתה ,םיקוח םיחוכו ,תוכורא תובישי הזה סרגנוקב ויה יכ  ,םירפסמ | ,הזב
 תושגנתהו םיקזח םיחוכו ילב ,תוכורא תובישי ילב סרגנוק היה םולכ לבא . . ,םירדצה
 פרגנוקב "םידסימה תוינמ, רבדב  המוצעה תושגנתהה תא םירכווה הלא .  , ,המוצע
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 .םישעמו תובשחמ

 תורפסה לכב תוארל רשפא יא ןהומכ רשא ,תורומתו תופילח ונינותעב ונחנא
 , םהיתועדב ,םנונגסב ,םנורשכב םיניוצמ םירזוע - םויה .םלועה ראש לש תינותעה
 לכ תא הבהאב ולבקי םיארוקה .רבד ןיאו ,הנושמ תונטפטפו הארונ תונקיר - רחמו
 דחא ידוהי ילב םג :ורמא תמאבו .היהש ומכ ראשי יתורפסה ריריהו ,םהינפל ןותנה
 . ריריה .םייקתי

 לאשת אל םג ןכ ,יתאצב תשנרה אלש ומכ יכ ,המדא , ארוקה יביבח , ןכבו
 קר יתייה םא :ךממ קוחר יתייהש תעה התוא לכ יתבשח המו יתישע המ  ,יאובכ
 יתראשנ םא ; ונצרא יבחר לכב *ימואל ףיטמ, יתישענ וא ,יריעב הרונאב שארדבשוו
 תופסאה תחאב יכ ורהבו ילע ומחר וא ,תונמתה לכ ילב איהה 'תחתורה תעה, לכב
 יאריל רבח וא ,זירפב 'קותשלו עומשל, חולש ריצ יתייה םא ... תויסימוקה תחאל
 תודיסחהל םירתכ רשוק םא .ודאלב - תורחא תולוגס שקבלו הכמה לע שוחלל 'ה
 םירוחב תפסאב רומג ןוקת םלוע ןקתמ וא ,"םיריעצ,ה דעב םיקידצ ירופס ףסאמו
 ,תוינויצה תולובנ לש םתלבגהו םתבהרה תלאשב קסוע םא :טעמ ורקפתנש םיינע
 לש הינשה הקלחמה ירימלת דוסב "שדחה סומויסכרמ,ה רבד לע תושרד שרוד וא
 וא ,הלודג ריעב "תועש, שקבמ יננהו יתונח תא יתבזע םא .ינוריעה רפסה"תיב
 דומל-ירפס יתבתכ םא :;דחיב םירע שמחו םירשעב םעטמ"תונברל טרידנק יננה
 'ןיבמ, סואתפ יתייה םא ..,ירבעה קנבה רעב םיקסע יתשקב וא ,םירבעה ידליל
 -ינידב יתמכח וא , ותריכמו לארשי-ץרא ןיי תישע רבד לע תועצה יתעצהו ןייב לודנ
 םיריעצה לש סרגנוקב יתארק םא .אשראוו תפסאב םיקנב תוכלהב יתקסעו תונוממ
 תונורחאה תונקסמה יפ לע  תוינויצהל םסוחיו םירבעה םילכאמה רבד לע האצרה
 לודגה סרגנוקהב "יללכ ןקתש,ל יתרחבנו הלודנל יתילע ילוא וא ; אינולואיצוסה לש
 המו יתקסע המב ,איה תחא ךל ,יל המודמכ +ךיראא המל ,ךא ..,םא ;ומצע
 , השעמ ותוא תישע רבכ םא : ךיתובשחמו ךישעמל ךתוא לאשא אלש ומכו ,יתבשח
 העשב הטימש תארקו הברחב םיה תא תרבע רככו ,ונשעת ףוס-ףוס יאדוב רשא
 , םימחרב גהנתהל םא :בושהת המו ."םינכאה לע בשוי, דוע וא ,תחלצמו הבוט
 ,האמל םירשע קר תתלו יעבדכ רחוס תויהל וא ,'כ"ור יצח, םלשלו ,ינע רוחבכ
 ךל אצמנ רבכ םא + ךתונה תאו ךתלהנ תא ריבעת ימ םש לעו + תורטשב הז םנו
 ,רקפהה ןמ הב הכזיו ךתלחנמ ךתוא םנ ריבעי אלש וב חוטב ךנהש ,בוט 'םש לע,
 !המש לע לכה תבתכו *ךתרורא, תא תסייפו ,החוטב רתויה ךרדב תכלה יכ וא
 ,ה ףרשש הפרשה רבדב ,ןלציל אגמהר ,ךל הרקש ארונה ןופאה תיוחא המו
 תרכח לש םינכוסה תבוטל שעומ ןוערגב וא ואולמב ךרכש לע תאב םאה : ךתונחב
 המודכו + תושפנ-יניד לש םיכוסכסב תסנכנו ,הלילח תלשכנ וא , גוהנכ ,  תוירחאה
 היה תאז לכב :,םהל תוכייש לכ יל ןיאש יפדלע-ףא רשא  ,םיקרה ןמ םיקד םינינע

 פס
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 תפסא ,ודָאלב םינברה תפסא ,אסידואב הלכשה יברמ תרבח םע תוקבאתהה , זירפל
 יאדובו ,המכ הז ונל התיה אל וזכ הירופ הנש .. ,וירחא סרגנוקהו איליזבב םיריעצה

 ,ןבומ אליממ ,הלא לכ תודוא לע ונבשח תובר ,םיארוקה יביבח ,םתא םנו ינא םג
 לכ תודוא לע םכתעד תא ינפל עיצהל םיביוחמ םכניא  ,םיארוק רותב ,םתא יכ

 ' תדחוימ תוכז ,עודיכ ,ול שי טרפב ירבעה ארוקהו ללכב ארוקה הלאה םינינעה
 דימתו ,העש התואב ארקיש רמאמה חור יפל לכה ,םינומ תרשע ויתועד תא ףילחהל

 סתאו ,איהה תוכזה יל ןיא ,רפופ רותב , ינא לכא ,ןורחאה רמאמה לעב ויניעב קרצ

 ..,ילש *ןימאמ ינא,ה תא לוקב אורקלו םכינפל בציתהל הקזחב ינממ םישרוד
 : עדוי ימ-תמאב לבא ,בושחל , םירפוסה ,ונא םיליגר ךכ .. .+םישרוד םתא

 ללכ םכבל ומישת אלו ללכ םישרוד םכניא םתאו ,רתומל אוה וגלמע לכש רשפא

 םימי לארשיב .רפוס עגיו למע רשא שי .הילא יבושבו הכרעמה תא יבזעב ילא

 םימי ; קרפה לע תודמועה תולאשה לכב לפלפתהו חכותהו קחמו בתכ ,הברה םינשו
 , וילע ביבהו 5 הצורמ םנ הרואכל היהו םיאור םוקמב הפצמה לע דמע םינשו

 יכ , ומצעב ולו ,ךל המודמכ :וילע ןעשנ יתורפס ןגרוא הזיא רשא םידומעה דחא
 פוא לכבו , ללכ םייקתהל ול רשפא יא ודעלבש ,הזה ןגרואב היחה חורה אוה
 רפוסה רטפתנ הבס וזיאמ םא .וגשת ,יביבח ,ונשת לבא ,לודג םשור השעה ותאיצי

 אל ומוקמו ,ונניאו - ךלה ,וירחא םישרודו םירקוח םיארוקה להק ןיא ,ותדובעמ

 יניעב רקיעה ; בותכיש ךיאו .בותכיש המ בותכיו ויתחת רחא אובי יכ ,יונפ ראשי

 .אלמי תונוילגה רפסמ יכ ,םיארוקה

 תוהכה ,םימעה לש תוסגה תומשנה לצא ,םלצא תורפסה םלועבש גדונב

 לש םיקזהה הידומע םנה  ,םיידימתה םירפוכה | , םייתורפסה םינגרואהב םילעופה

 לבא .םשור רבדה השעי ,הכועמה תא ידימת רפוס הזיא בוזעי םאו , תורפסה

 לש ומש םא-יכ ,רקיעה םה ,םילעופה תוהכה ,םירפופה אל ,ןכ רבדה ןיא ונלצא
 ייבא ארקש ומכ ותוא ארוקו ונותע תא אורקל לינר ירבעה ארוקה .דבלב ןנרואה
 בבהמ אוד .וב בותכה תא ןיבה אלש יפ לע ףא ,הלוגט םשל ,רהוזה תא םינפל
 ארוק אוה ירו , ינולפ ע"כמ אורקל ליגר םא :"וכותמ ןקורתנ, םא וליפא ,םשה תא
 ללכ שיגרהל ילבמ ,יל תהל ךרועהו ל"ומה ןוצרב הלעש ומכ ,"אוהש, ומכ ותוא

 םמעט תא תלקלקמ תאזה תיטמוטבאה האירקה וב ושענש םיימינפה םיונישה תא

 ןונגפו םעט ילעב םירפופל ללכ םיקקזנ םניא יכ ירחא ,וניכרועו וינילומ .. .לש
 בוטו המכח הברת רשא ,םירפוסה רבדב םיילומ תאנקו תורחתהה םלצא ןיא .העדו

 םיערוי ,החונמב ונשיי וניכרוע , . ,וירפופב ןייטצהל לדתשי דחאו דחא לכ יכ ,םעט
 םינוכנה ,ןוילגה תא תואלמל םינוכנה "םיללמוא, םנשיו ,"גזמה רפחי לב, יכ םה
 םיאור תאזל רשאו . , .הסירעב דליה תא ענענל םיתניבו הלילה לכו םויה לכ בותכל
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 אז טעמכ הילעמ יתררי רשא ירחא ,םירפופה תמב לע הלוע יננה םעפה דוע
 ונייחב  התע איה .אתרטוז אתלמ ואל תחא הנשו ,דומעת אל ןה תעהו .הנש
 ונא םירקבל םישדח טעמכ ,תובשחמ בושחנ ןוזפחבו היחנ ןוזפחב יכ , ונתורפסבו
 םיפרהמ ;תושדחב םינימאמו תונשי תונומא המכב םירפוכ ,םבירהנו תומלוע םיארוב
 ךתנומא ירקיע ויהי המ ,לומתא תערי אלש ומכו ,םישדח םירסומו םימודק םיניגב
 םימי ויה ,וניתועד תא ףילחנ שובלכ ..,רחמ ןימאת המב ,םויה עדת אל ןכ ,םויה
 ונייחב תורומתו תופילח ואיבה אל , םינש לבוי ףאו ,םיתנשו הנש רשא , לארשיב
 -ינבו םינבו תובא ,המואמ הנתשנ אל םייחה ןונגסו ,אב רודו ךלוה רוד ,םיימינפה
 ןיעהארמל רשא שי םאו .תחא הערב ,דחא ןונגסב ,תחא הנומאב ותמו ויח םינב
 יכ , תאזכ התיה ןיעדהארמל קר תמאב הנה ,תוערו תונומא רבד לע וחכותהו ונר
 לע - "םירקיעה,ל םישוריפ לע אלא ,"תודוסי,ו "םירקיע, רבד לע אל וחכותהו ובר
 ןמזו עמש-תאירק ןמז לע ,םיטהושה לש ןיכסה תזחשה לע ,הלפתב תואהסונ יוניש
 .המודכו ,םת"ונבר לשו י'שר לש ןילפת לע ,דומלתהל וסוחיו רהוזה לע ,הלפת
 אלב יכ ,תחרכומו הצוחנ הלפתה יכ ,ןמוא"תנומא םידדצה ינש ונימאה רבדה רקיעב
 איה יאדוב - הטיחשו , ללכו ללכ ידוהי תויהל רשפא יא םויב םימעפ שלש הלפת
 רהוזה +! 'ןילפת חנמ אלד אתפקרק, + הלאש וז המ-+ ןילפתו ,תודהיה שרושו דוסי
 .םהיתוקולחמ לכ ויה הככו ;םייח םיהלא ירבד םהינשו םישודק םהינש דומלתהו
 'ד"וי,ה תודוא לע אלו ,'דיוי לש וצוק, רבד לע ,וזכ תקולחמ יכ ,ןבומ אליממ

 תולגהמ תויונפה תועשב תעדה הא טעמ חדבל ידכב ,תורענ-ישעמ ןיעמ התיה ,אפוג
 לכה היה םייחה םי יקמעב לבא ,הלעמלמ םימה ינפ לע קר וארנ םילגה ,הרתיה
 המ .וטומנ לב היתוישאו , העזעדזנ אל ,היתודוסיב , המצעב תודהיה ;ןנאשו ולש
 ונא ןיאו  ,םיעזערזמ תודהיה לש םיקומע רתויה תודופיה םג התע ,התע ןכ ןיאש
 םיחרי ףא אלא ,הנש קר אל הזכ בצמב .רחמ ונתנומא היהת המ םויה םיעדוי
 םישדקמ המכ .תפלוחה הנשכ ,תישעמ , הירופ הנש םגזהמו ,ןובשחל ןיפרטצמ םימיו
 ונפל ונברקה תונברק המכו  ,ונינב תוחבזמ המכו ,ונשרג םילילא המכו הב ונפרה
 תוכאלמה ,ופיב רפסההיתב תריגס ,הנשה תלחתב אפידואב הפסאה ! םישדח םיהלא
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 תא רדחל ללכ ךירצ וניא ושע לבא ,ידוהיל ידוהיה ןתי אל ,הטושפ ךרדב ,חז
 םיעצמא שקביו "םכחתי,, ומצעב ירוהיה ,אברדא ;לארשי דימ ףסכ איצוהל ךיא ,והמ
 ...ול תתל ךיא

 ץמקת .ושע ידיל רבוע טאל-טאל לארשי לש ונוממ לבא ,הכ וא הכ םא
 ...ושע - ליבשב תרבוצ איה םג ,בקעיל היתואצוהב "א"קי, ץמקתו

 הלכש לארשי לש ונוממ לע לבח יאדוב , דחא רצמ-! תאז לע רעטצנ םאה
 ונל איבה אל התע דע הזה רשועה הנה ,רחא דצמ לבא ;ןוימטל ךלוהו דספנו
 , םיבר ונב ואנקתה יכ ,יאדוב - ץוחמ ,הער ונל איבהש רשפא דאמו ,הבוט לכ
 םינפבמ םג לבא ; םללגב ונא ונרשעתה תמאב יכ ,ומדיו ,םירישעה "ונידוד,ב ואנקתה
 םירישע סידוד ונל שיש ,ונל עדונ זאמ יכ ,הבורמ הער הזה רשועה ונל םרגש רשפא
 תא ונל ואיבי םה .םהה "םידוד,ה לע ונתוקת לכ תאו ונבהי לכ תא ונכלשה ,זירפב
 ,המה לכה - םימעב ונבצמ תא םג ונקתי םהו ,לארשי-ץרא תא ונל ונבי םה ,חישמה
 , ..המואמ תושעל דוע ץופחנ אלו לכונ אל ,לארשי ללכ ,ונמצעב ונחנא : המה קר
 םישרוי םהל שי לבא ,םה םירישע םנמא :םירישעה םידודה יכ ,רבדה עדונ רשאכו
 . + ונתוקתל שאונ ונרמאש טעמכו ,ונזפחנ ,ונלהבנ . , ,םירחא

 , וניוקו ונייח - םיינע ונייהש ןמז לכ ,לארשיל אתוינע האי : ל"זה ורמא הפיו
 , ונתוקתמ בגשנ אל ,בנשנו לודג היהש המכ ,ימואל לעפמ לכו ,וניתוחכ תא וניסנ
 -ינומ ,םישלחו םיכר ,םירחא םישנאל ונכפהנ ,המואה תפוקב *עבטמ, ונשנרהש ןויכמו
 . < .םינושמ תונובשח-ילעב ,בל

 סהירחא םפסכ תא ובזעי "םירישעה םידודה, יכ ,רבדה ונל ררובי רשאכ ,ילוא
 תוקל ףוס-ףוס לודחנ ,'םתשורי, תא ונירישע םהל ובזע הנה דע רשא הלאל ןכ םג
 ,אצמנ םג ילוא ,שקבנ םאו ,ונתרזע שקבל ליחתנ ונמצעבו ,םהל

 : לארשידתסנכ ,הרישעו תֶא הינע
 7 תיקו שששל ןח קיח חה לחה החידה חה דה דחה
 ב



 פישעמו תובגשחהמ

 ייל >>>

 תוריהמב ,ךכ רחאו ,בר ןוה םיפפאמו הטורפל הטורפ די לע םירבוצ ,הרתי הטורפ לש
 , הואת-ילעב  ,םיצירפ תורוד המכו המכ לש דכנו ןינל הזה שוכרה רבוע ,האלפנ
 .םדא"ינב תונונעת לכ לע םפסכ ירזפמ

 תלוז .תורוד המכמ םירישע תוחפשמ ונב ואצמנ אל רשא לע אלפתנ דימת
 םירישע ויה אלהו ,תורוד וזיאמ םירישע-תחפשמ טעמכ ונל ןיא דלישטור תחפשמ
 תולודנה תושוריה :טושפ רבדה לבא - +םרשע היאו +ורבעש תורודב םסנ ונברקב
 .שוכרה םג רבע שפנה םע דחי .םירחא םימעל ורבע

 -לימ וזיא דיספהו לארשידץראב שיב קסע התע השע לארשי םע יכ ,םירמוא
 לארשי לש ופיכמ רבועה ברה 6 תמועל הלאה םינוילימה םה המ לבא .םינוי
 הריספה רבכ רליששור תחפשמ וליפאו - ! השוריו ןדנ רותב םירחא םימע סיכל
 . . . לארשי-ץראב הדיפפה רשאמ 'אינודנ,ב רתוי הברה השוכרמ

 ידוהיו .ידוהיל ךרד הזיאב ופסכ תא שירוי ידוהי-וניאש ,יתעמש אל ידועמ
 םילוכי ונייה הזה ברה ףסכב .םוי לכב םישעמ - ידוהידוניאל ופסכ תא שירוי יכ
 . המלשו דוד ימיבש לארשי-ץרא ,הלודגה לארשירץרא תא וליפא תונקל

 ,ושעל ונתת ,בקעיל ןתיל וצפחת אל םא :ןומהה ירבד םילודג המכו
 ; הלאה םירבדה ורמאנ רובצ ל תודסומב םג אלא ,םיטרפ םישנאב קר אלו

 הדחכנהו הנטקה ריעה ןמ ,ושעל ונתי ,בקעיל תתל וצפהי אל םא ,םה םנ
 רתויה הרבחה דע ,םיפלא תורשע הצבק רשבה סכמ ירוישמ רשא , בשומהרמוחתבש
 . 'א"קי, תרבח-הרישע

 טעמכ ונממ ואיצוה אל ,רשבה סכמ תא בשומה"םוחתב ומלש םינשב תורשע
 לכה ..,םילוחה"תיבב םג ,הרותדדומלתב םג הבוזעה הבר ;רובצה יכרצל המואמ
 םיתב ןינבל ףסכה לכ תא איצויש ימ  איצוי דהא תובע אל רקובבו .עורפו בוזע
 ,סהב הלחנו קלח לכ םידוהיל ןיאש תודסומו

 ,תוטורפב םירבעה םיטפינולוקהו םילעופה םע בשהת רשא ,איקי תרבחו
 ...רספה ששח ליבשב תומלש תוינולוק בירחהל הנוכנו ,תוינע-יקודקד םהמע .קדקדת
 תלשממל השוריה סמ קנרפ ןוילימ הרשע הנומש ריבכ אל הז המלש תאוה הרבחח
 י*אב בושיה לכ תא רצבל ילוא התיה הלוכי ונממ קלהב ךא רשא םוכס ,אי לגנא
 .קזח סיסב לע והדימעהלו

 דוע ואצמי ילואו ,השורי תשקבמ תפרצ תנידמ םנ :הלחה ךא 'השוריה,ו
 איצוהל ךיא םיעצמא אצמי יאדובו ,הלאכ םינינעב אוה חקפ ושע ו תונידמ
 .ושעל הריתי הניבו המכח הכרצנ אל תמאב יכ םג המו . ..םידוהיה ידימ ףסכה תא
 ,ידוהיה ורבהמ הטורפ איצוהל ליבשב ,ידוהיה .לארשי ידימ ןוממ איצוהל ידכב
 ידעלבו ,הברה ףסלפתהל ,וחמ תא רדחל ךירצ - המואה יכרצל וא רוכצה יכרצל
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 7 של אש שד אנרי של בשמי תו ו וב ההכנה נמני,

 סא ערוי ימ ,םתרבחב סנכהל ןוישרה דעב ריחמה תא טעמ םימעה ודירוה ול
 אל רשא ,הזכ ריהמ ושרדי רימת הנה ,ונרשאל לבא ...םידוהיה תלאש תעכ התיה

 | ,.,ומלשל לוכי ידוהי שיא לכ

 . םהרבאו .ךל הק שוכרהו שפנה יל ןת :םהרבאל רינה ותעשב םודס ךלמ

 ,הזל םיכסהל לוכי אל ,שוכרה אלו ,רקיעה ולצא היה שפנה רשא

 ;שוכרה ונל ןת :םהרבא ל ורמאי ,ךפהל ,התע :תנהונ וז םודס תדמ ןיא התע

 ,..םיכפהל םהרבא לוכי אל םעפה דועו / חק שפנהו

 ! םינמזה ונתשנ המכ

 רשאכו ,םייחה תולעמב םידרויו םילוע הלאה תוחכה ינש -- ו שוכרהו שפנה

 שיו  ,שנכרח תא עירכת םינואמה ףכב שפנה רשא שי ;ינשה לפשי דחאה םורי

 ללכב הלא ונימיב .תושפנ המכו המכ לש ףכה תא עירכת תחא תשחנ תטורפ רשא

 תא תוברהל ידכבו .שוכרה - אוה התע אירוטפיהה תא עינמה חכה ,שפנה ריהמ דרי

 ...ןהילע םידיפקמ ןיאו תושפנב ןיקדקדמ ןיא שוכדה

 .תירבעה שפנה ריחמ דרי דוחיב

 , םימי ויה ; דאמ בר היה תירבע שפנ ריחמו .. ,הלע רעשה רשא ,םימי ויה

 ההובג רתויה הגרדמהל תולעל . ..הברה גישהל ידוהיה היה לוכי ושפנ ריחמב רשא

 סנו ,טעמ קר התע ידוהיה גישי ושפג דעב .םיאלפ הכרע ררי התעו .הרבחה םלוסב

 שוכרה ריחמ ראמ הלע הז תחתו :םיאלפ תירבעה שפנה ריחמ ררי :ןכ ...הער ןיעב הז

 .התע ומכ םימעה יניעב בושחו רקי ךכ לכ םלועמ היה אל ירבעה שוכרה ,ירבעה
 ידיב דובאל ו'ח ךלי אלש אחיקפ אניעב וחיגשיו םויב םימעפ האמ ותוא םינומ םה

 .םהלשמ רתוי םהילע ביבח אוה ,רוציקב ,וב ונהיו והישי ,וילע ורבדו רימת .םידוהיה

 ...לודג שוכר אקורו ,שוכר. ושקבי םתרבחל הסינכה ריחמו

 םהיתואצוהב םיצמקמ ונמע ירישעמ הברה עודמ ,ןויזחה ןורתפ ילוא אוה הזו

 ץוחנה ךסה םריב היהי ןעמל ,ףסכ הברה עי רובצל םיחרכומ סה :םמע יכרצל
 <, ,"הםינכ-ימד, םלשל וכרטציש תעב

 קפסו ,יניעב הנכס תקזחב אוה ירבעה שוכרה יכ ,תחא םעפ יתרמא רבכ ינאו

 טעמ רחואמ וא טעמ םדוק ןמוב  .םידוהיה ידיב ראשי םימי-ךרואל םא אוה לודנ

 ותלחנ תא ריבעי רישעה ידוהיה לש ונב-ןב וא ונב םא :םימעה ידיב לופיש ופוס

 ליצאל אינודנ רותב-ותב-תבו ותב וא ,תאטוחה ושפנ דעב "הסינכ-ימד, רותב םירזל

 דננ המחלמה תואצוהמ לודג קלח . . ,תוריזנו םיריזנ .תרבהל הבדנ רותב וא ,ןויבא

 ןתנ ןכ פג םיטסינויצפמוסאה תרבה שוכרמ לודג קלחו ,תירבע "השורי, הנתנ םופיירר

 .ירבע שרוי

 האצוהב םיריהז ,ותשי אלו ולכאי אל ,רוסחמ םילבוס םירבע תורוד המכו המכ



0 
 עי רי

 .םישעמו תוכשהמ

 אוה םג לכאי ,הרבהה ןחלשמ םירורפו םיריש ורתוי םא ,הדועסה ירחא דע תוכהל
 ...תרחא הרבחב ,רחא םוקמב לכוא ול שקבי וא בערי -אל םאו

 .םעפה דוע בירה שוטיו
 ,העודי תוניתמב ורבד דוע ,העדו אפלק רבד לע וחכותהו וובד דוע לכ

 םירבדב אל יכ ,ונלכ ונשנה ,יהדועסה, תודא לע רבדל וליהתהש ןויכמ לבא
 לע םהידי תופכב וכיו םהילגר לע ודמע הרבהה ישארו םיאבגה ,בירה רמני דבלב
 'תוכיתחה, תא לוזגל ,ואב בורקמ םישדחל ,םירול ושרי אל יכ , לוקב וקעציו ןחלשה
 םידמולה טעמו ליז יבאו .ושרי אל ,"ךפשי םד, םא וליפאו ,הרבהה ישנא תויפמ
 ןמו הרותה ןמ םהל חיכוהלו םירבדב םסייפל םילדתשמו טעמ קוחרמ םידמוע ומע
 העדו אפלק יכ , םינורחאהו םינושארה םיקסופה ילודנ לכמו ליזח ירבדמ  ,םיבותכה
 ותדועס % ,העדהו אפלקה תא רכחמ לולשל רשפא םא יכ ,דוהל הדועסו דוחל
 ...ונממ לולשל רשפא יא ןפוא לכב

 יכ .ול היה אל עמוש -- וירבדל תויאר איבהש המכו יבא רבדש המכ .אושל
 ,ןחלשה לע םפורגאב ורויו הינפ-יזעו הרבחה ישארו םיאבגה ודמע ,ןחלשה לצא ,םש
 ...וב ענת לא ,ךל רמשה :רמאל

 וניציו הדועסה תא וניכיו ןחלשה תא וכרע ,םהירבדל םיעמשנה ,סישמשהו
 וניכה אל ,דילבו קילב רכחה ,םכדבע ינא ילו ,םיבופמה לכל תוסוכי תורעק
 . .םירורפו םיריש הזיא וראשי ילוא ,הדועפה ירחא דע תוכחל היה ילעו , המואמ
 ...הרבחה תדועסמ ורתוי םירורפו םיריש וזיא ,יביבח ,ןיבהל ולכות םכמצעבו

 ,הרבחה תדועסו העדו אפלק :ימולחבו ,התיבה יתבש אמצו בער ,עניו ףיע
 ימאל *בוט לזמ, רשבל ואב הרבחה ישמשו , יתוציקה םרט יכנא ,רוא רקבה

 בשיה ןיבה הרואכל רשא ,ל"ז יבאו ."הרבחל יתסינכ ימד, ,גוהנכ ,הנממ שקבלו
 ...ושקבש המ םהל ןתנו "בוטדלזמ, תאז לכב םהל ריזחה ,. ,ןינעה לכ תא

 אשידק הרבחל םנכנה ריעצ רבח לכ יכ ,םויה דע יריעב אוה גהנמ זא ינמו
 םישמשהו ,"בוטדלזמ,ב ותוא םיכרבמ לכהו ,הדועס אלנו ..,,דילבו קילב אוה
 . הסינכ-ימד ונממ םיחקולו םיאב

 לדגי הפינכה ריחמו ,הלאכ םירבח הברה הנשו הנש לכב םיסנכנ תאז לכבו
 .,,הנשל הנשמ

 תויכז רבד לע תיתעה ונתורפסב םילופלפה תא הנורחאה תעב ארקא ידמו
 ,רילבו ק'לב רבדב הנשיה תקולחמה יבבל לע הלעת ,תוינידמ תויכזו תויחרזא

 ולבקי יכ .הנטקה יריעב הרתפנש ומכ רתפת איהה הלאשה םג יכ ,יל המודמכ
 7 ושקבי תאז לכבו .הדועס אלב ,אליממו ,דילבו קילב םתרבחב םימעה ּונתוא
 ...טעמ אלו ,'היסגפ
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 :דמוא ולאכ ,הרבחה ישאר תא ללוש ךילוהל ודיב התלעש ''האצמה,ה לע חמש

 , םיהמש ויה ןכ םג הרבחה ישארו ...םכתחמש םימי-ךרואל אל לבא ,וחמש ,והמש
 . ויממוקתמ ירימ םודקה גהנמה תא ליצהלו הנשויל הרטע ריזחהל םריב התלע יכ
 .להקה תיבב ההמשה ברתו

 .יתמדרנו ...תיוז-ןרקב יתבשי -ריכזמ ינא יאטח תא-םויה רובג ,ימצעב יכנאו
 בורמ ,ןכ ירחא לבא ; םיצפח םה המו םירבדמ הלאה םישנאה המ ,יתנבה רוע הלחתמ

 ,תולוק לש איבוברע ,םירבד לוק קר ,המואמ יתנבה אלו יתונויער ולבלבהנ ,םירב
 ריפהל יתוצמאתהו ילמע לכ תא בשיה ינא רכוז .ילע הלפנ המדרתו-ינזאב הלע
 לבא , אוהה הנוגמה השעמה לע דאמ יתשוב זא .יתלעוה אל המואמו ,יניעמ הנש
 , "תיננרוא הלחמ,, יברקב אוה הז יכ ,םיאפורה יל ודינה ,שיאל יתייהשכ ,ןכ ירחא
 ,תודוהל התע דוע שייבתא אל ןכ לעו .יל םינבומ יתלב םירבד עמשא ידמ םנמנתהל
 םינורחאה םימיב סג יל הרק ןכו ,ייחב הברה םימעפ ןכ ירחא יל הרק הזה הרקמכ יכ
 ,בשחת ןועל אל הלהמ .יהרזאהו ינידמה תויכזהדיווש רבד לע םיברה םירבדה ארקמל
 .םבוט ברב יל וחלסי יאדוב םיארוקהו

 יל ורשביו יתנשמ ינוריעה םואתפו ,יתמררנו תיוז-ןרקב יתבשי  ,ןכ יכ הנה
 , הרבחב רבחל יתלבקתנ יכ ,"בוט לזמ,

 ליחתי חתע דא תמאב .ונשת-ירופס ףוסל יתענה הזב .יכ ,ומדת םא ךא
 ,רופסה רקיע

 הרכה, לש הדועסה ליל ,וילסכ ביכ לילב היה השעמה ,ועדתש ומכ
 .יריעב "אשידק

 רשפתהל היה רשפא דוע ,"העדו אפלק, רבר לע תקולחמה הבסנש דוע לכ
 אפלק אלב רבח :הלאשה הררועתנ ,ןחלשה לא תבשל העשה העינהש ןויכמ לבא
 דע-איהה הלאשה תא ררועש ןושארה היה ימ + הדועס ןינעל וניד המ העד אלבו
 הלאשה לבא ,ןורכזל ומש ראשנ אל הרבחה סקנפב יכ ,רוריבב עדנ אל דוע התע
 ,הרומחו השק הלאש , הררועתנ

 .דוחל הדועסו דוהל העדו אפלק יכ ,ותער לע דמעו שקעתה ל'ז יבא
 -תוכזב ,םוחיב ,אתלמ אילת םינשב ,אתלמ אילת הנותחבש רשפא העדו אפלקל
 תונהילו ןחלשה לא תבשל תושר ול שי הרבחב רבח לכ-! הדועס לבא ...תובא
 ' הרבחב ,םיוש לכה - רענ רבח ,ןקז רבח ,שדח רבח ,ןשי רבח ,הרבחה תדועסמ
 .הדועסב האנק ןיליטמ ןיאו תונוזמל ןיקדוב ןיא

 | יל ןיא העד אלבו אפלק אלב אוהש ימ יכ ,תחאב הרבחה ישארו םיאבגהו
 וכ ; תויכזה לכ םהל שיש םינשיה םירבחה תא דחי ןחלשה לא תבשל םנ תושרה
 ךירצ ,'הזכ, רבה .. .הדועסה לע םג אליממ רתו ,העדהו אפלקה לע רתוש העשב



 .סםישעמו תובכשחמ

 ' םא וקחש - גהנמה היה הנטקה ונריעב .הרבח אלב ידוהי ול ראתל לוכי אל םנ

 היהי םא ,קפסה ינפמו ,הרכח וזיאב םשרנ רבכ ומאזיעמבש רבוע וליפא יכ - וצרת

 יתשב | *עובש ימד,- ודעב ומלש יכ ונייה ,תורבח יתשב םשרנ ,הבקנ וא רכז

 רבחל יתינמנ רבכ דלי יתויהב דועו ,"רבח, יתדלונ ינא םג יכ ,ןבומ אליממ .תורבח

 רמא הוצמירב יתויהבו ,הלא לכב קפתסה אל ל"ו יבא לבא .תונוש תורבחב

 התיה איהה הרבחל תורבחתה . 0 הרבח,ל -- תורבחה לכ תרבחל םג ינהפסל

 ."הוצמזרבל םיאולמ, ,"תורגב תדועת, ןיעמ ויניעב
 .יריעב אשידק הרבהב תוריחבהו הדועסה םוי= ,היה וילסכ ב'כ -םוי ותואו

 .רבחל יתוא רוחבל ל"ז יבא עיצה ,םתדועסל תונכהב הרבחה ישאר בל בוטכו

 הכלהה יכ אלא ;רבח יתוא תונמל בוכע לכ היה אל ןירה ןמ יכ ,תעדל םכלו
 רתוי תורבחל רשא תוברה תוכלהה ןתואכ ,ןכ ןירומ ןיאו הכלה ןיעמ התיה איהה
 הנש הרשע שלש ןב רענ יכ ,הרקמ הרק אל דוע אוהה םויה דע ...תודבכנו תולודג
 לע רמע ליז יבאו .רבדב הרבחה ישארו םיאבגה וקפקפ ןכבו .םירבחה רפסמב אובי

 , סקנפב עודי "ףיעס, לע ןעשנ אוה ,רברה רוסאל תשרופמ הכלה לכ ןיאש ,ותעד
 גהנמה לע םמצע תא וכמס הרבחה ישארו םיאבגהו ,הזכ רבח תלבק "שוריפב, ריתמה

 תופירח בורמ ,םיפירחהו םידמולהו .םיריתמ וללהו םירסוא וללה .בירה שוטיו .לבוקמה

 היו ,והכותה ויתודוא לע רשא "ריעצה רבחה, תא ,יתוא והכשש טעמכ ,םהילופלפו

 הזב הז םונחטו םירה ורקע :ןינעה אשונל אדירג לופלפה ,ומצע ינפב חוכוה םהל

 'םיפיעפ,,מ *והנימרו, ושקהו תויאר ואיבה ,אטחמר אפוקב אליפ ולעה .ארבסב

 8 ,"הרבחה ינדמל, = ורזע םהידי לעו :םינורחאו םינושאר םישרפמו םיקסופמ
 ךורא היה חוכוהו ,דאמ לודג שערה יהיו ..,הפדלעב טעמכ היתונקתבו הרבחה סקנפב

 ףוסלו ...הרוסמה ףקותב הוו ,ןירה ףקותב הז ,םתעד לע ודמע םיררצה ינש ,השקו
 א לב , רמולכ , 'דילבו קילב, קר ,הרבחהל רבח רותב םנמא לכקתא יכ ,ורשפתנ

 העד תווחל אל לבא , תוריבח ימד, םלשל : טושפ וא ,העד אל בו אפלק

 ,הרבחה ינינעב

 םינשב ואל ,'העדו אפלק, ןינעלש ,אנקפמ ידיל ואב אירטוראלקש ירחא יכ
 ויה העדהו אפלקהו ,רומג שיאל יריעב בשחנ אל קורה ,הנותחב % ,אתלימ אילת

 םכריב ירה : םיונפה הירבחל הרמא ולאכ הרבחה .הנותחל סרפ ןיעמ ,יותפ :ןיעמ
 ונאמת םאו ,תויכזה לכ םע הרבחב םירבח םכנה ,הפוחל וסנכתו ובאת םא :םכבוט

 ...העדבו אפלקב קלח םכל ןיא
 םימי ויהי אלש ,ויניעב רבדה היה רורב יכ .ל"ז יבא םג םיכסה איהה הרשפלו

 דחא םע םירבדב סנכנ דמעמ ותואב דוע יכ ,יל המודמכ .קור תויהמ לודחאו םישעומ

 -יאדוב וכבל רתפב ...שהלש המ וינזאב ול שחלו ,תב ול התיהש ,הרבחה ישנאמ
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 שה .הפסוה םישקבמ = ..,ונהנאו ,םיקהה רפסב הטלפל ראשנ דוע תועט יפ לעש
 םיבשוי ונחנאו | ,ונל ראשנש תויכזה לצ תא ונממ לולשל ךיא הולובהת .םישקבמ
 . טלחומו רומנ תויכז-יווש םא : ונל בוט רתוי תויכז"יווש הזיא ,שארדדבכב םינדו
 .ינידמ אלו דבלב יהרזא קר וא ,דחאכ ינידמו יחרזא

 ךירצ, המכ , ןאכ םיאצומ ונא "תוקמע, המכ , םילופלפ המכ ,םיקורקד המכו
 ..י:'קהודב בשיל שיו, המכ ,"ןויע

 לש ,וז הכודמ לע יכ ,םכל ריגא סא ,םיארוקה יביבח ,םכיניעב אלפי יאדוב
 הנטקה יתרלומזריעב ובשי .רבכ ,טלהומו רומג יתלב וא טלחומו רומנ תויכזהיווש
 יוצר ןפואב , הרתי איפוסולפ לכ אלב הלאשה תא ורתפו :םינש חברה ,םינש ינפל
 ,התע םג רתפת ,יל המודמכ ,ויפ לעש ,לבוקמו

 ,היה דחא טעמכ :ןינעה, םגו ,התע לש ולאל םיוש טעמכ ויה תועדה"יקולה
 :םיארונה תומשה תהתו , תושדחה תולמה תא זא ועדי אל הנטקה ונריעב יכ אלא
 דעו ."ד"לבו ק"לב, :סנושלב רבדה תא וארק - "תוינידמ,ו "תויחרזא, ,"תויכזהווש,
 .'רילבו ק'לב, רבד לע תקולחמה היסקנפב המושרו ריעב תמסרופמו העורי .התע

 ןיאש ומכ , לבא . םנורתפו הלא | תובית-ישאר ,יביבח ,ילוא םיעדוי םתא ןיא
 :תורזה תולמה תא ןיבי אלש תירבע אורקל עדויה דחא ירבע שיא וליפא התע
 ברהמ ,דחא שיא וליפא זא יריעב היה אל ,רתוי דוע ילואו ,ןכ ,"תוינידמו תויחרזא,
 ןורתפ תא ועדי אלש , ןקז העו רענמ ,שמשה דע יאבגה ןמ , םימהיבאוש רע
 .ןהה תולמה

 , איהה תקולהמהל םרונה יתייה ימצעב ינאו ,ארוקה יביבח ,ךממ דחכא המלו
 ,יתנש הרדנ "לבו קילב רב ל

 רופסה תא ךל רפסא יריע דובכל אל ףאו אבא תיב דוככל אלו ידובכל אל
 ןעמל ,ונימי-ירבדב ןורכזל וראשיש םיאדכ הלאכ םירקמ .אירוטסיהה ליבשב קר ,הזה
 םיטקלמ וננה .ונלצא "תויכוה יווש, רבד לע תועדה תולשלתשה תא ודלוי םינב ועדי
 לכ ירחא שקבל םיקיתע תואסקנפב םיטטהמו ונצראב ונימידירבד ןינבל  םינבא תעכ
 הברהמ וכרעב לפונ אל ,הפ םכל רפסא רשא , הזה רופסה יכ , הוקא ...ןשי רופס
 ...םימיהירבד ירפוסל רמוח ןתי אוה םגו ,ןורכזל תואסקנפב ואצמנש םירחא םירופס

 .וננינעל רוזחנ לבא
 בשח ליז יבאו , הוצמירב יתייהנ טעמ הז .זא יכנא הנש הרשע השלש ןב

 ."אשידק הרבח,ל רבח ינתושעלו יתודהי תא םילשהל ,"הלודנ הבשחמ
 םישנאמ רתוי תורבח ויה הנטקה יריעב יכ ,יביבח ,םכל ריגהל יכנא ךירצ

 לכב רבח היה ל"ז יבאו  ,תורבח המכו המכב רבה היה ריעה ישנאמ דחא לכ
 אוה .תודהיה סיסבו לודנ רקיע ןהב האר אוה ,ושפנדשושמ ויה תורבהה ,תורבהה

159 



| 

 = <> ו א ב - ,

 ו

 ! שדח ירמנל ,שדח ךלהמ ,ונתורפסב התייהנ השדח
 תושדח תולמ שודח לע | ,ןשיתנ רבכש "שדהה ךלהמה, לע יתנוכ ןיא הזבו

 .םישדה םינינעו םישדח םיגשומ לע ,תילכתב שדח ךלהמ לע םא-יכ ;םינשי םינשומל
 + ונמצעל ונהנא השענ המ  :םימינפה ונינינעב קר ונתורפס הקסע התע דע

 תירחא היהת המו + וניתוביבס םימעהלו ויחאל שיא ונסוחי תא ,ונייח תא רדסנ דציכ
 המודכו +לעופה לא חכמ  ןאיצוהל | ךיא - רקיעהו ,ןללכשלו ןקוחל ךיא ,וניתוקת
 -םידוהיה לובגל ץוחמ לא ןירפתתו ,הידעצ תא ונתורפס הביחרה התע .תונוש תולאש
 גהנתהל םהילע ךיאו ונל םימעה ושעי המ : תושדח תולאשב קוסעתו ,םימעה ייח לא
 םינימורה ונתי םא :םילאושו וניתוהמ תא םירבשמו םיעיזמו םיבשוי וננהו | + ונמַע
 ...דועו דועו +ןתיל םה םיכירצ סא +ןתיל םה םילוכי םא + ונל תויכז-ווש

 םילוכי םא :תחא המישנב הלאה תולאשה לכ לע בישהל רשפא הרואכל
 םעפה דועו ,ןתיל םעפה דועו ,תחקלו בושלו ןתיל םילוכי ,םילוכי יאדוב -! ןתיל םה
 רמוחכ םדיב וניתויכזו ונחנאו םצראב םה םינודא  ...םהיניע תואר יפכ לכה ,תחקל
 ןידה יפ לע - יןתיל םה םיכירצ םא | ..,ורצקי םתוצרבו וכיחרי םתוצרב | ,רצויה דיב
 יכ ,םנתפה תא םיעדוי םה םנו -+ הזל םחירכי ימ לבא ,םיכירצ יאדוב רשויה יפ לעו
 התעו ,וגתנ אל הנה דע .ונתי אל יאדוב -+ ונתי םאו .ןיטרחתמ ןיא םלועל "אל, לע
 ונתנ אלש המ התע ונתי הז עודמו ,םלועב בוט-סוי אלו תבש אלו שדוח אל ןה
 ! הנה רע

 םישרח השלשכ הז ןהח 'תוקומעה, תולאשב הקוסע ונתורפס תאו לכבו
 ,קר  ,םירבד ןיאו רמוא ןיא = .ןהינפמ וחדנ תוימינפה תולאשה רתי לכש טעמכו
 תבשוי הלכ אפורבא וליאכ | ...רפחו אלמ תויכז-יווש | ,תוינידמ ,תוימואל ,תויחרזא
 . ונתער-תוח תא עומשל הכחת ךאו ,וז הכלהב תנייעמו

 :ול עדונש ןויכמש ,בשומה"סוחתב השודק הלהקב דחא ברב השעמ םירפסמ
 עירוהו תסנכה-תיבב המבה לע רמע ,ותונברמ וריבעהל תובשחמ בושחי להקה יכ
 . "תוריכש, ול ףיסוהל ...רובצל וצפח

 ,ונחנא םנ השענ הזה ברה השעמכו
 תויכז"יווש הזיא לש ולצ לע ,תונושארה לע תטרחתמו ההות יהפור בא,
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 -יקפגי דל .ל ,א

 םיתנש הז רשא ,םינברה רתי לש םקלחמ 'השנה דינמ םיקחרתמה תדעל, ברה
 לש םקלחמ ,ינא יקלח םנ ערני הז עודמו + םינותעה ידומע לע םהיבתכמ תא םיסיפדמ

 םניאשו םיקחיתמה םימסרופמ תאמ םיבתכמ לכקל וכוש ,םירשואמה הלא לכ
 רתוי היהי הזה בתכמהש ,ינא חוטכ יכ ,תאז םנ דועו ...+ השנה ריגמ םיקחרתמ

 ,'תיניס, טעט בותכ היהי םא וליפאו .םירחא םימסרופמ לש םיבתכמ הברהמ "ןינעמ,

 םע תובושתו-תולאש לש ןונגסב יניסה ברה םנ בותכי ,בר לכ ומכ ,יאדוב :ער ןיא

 םא רשא ,םילודנ םיכשמהב םילופלפ ,ל'זח ירמאמב תולבותמ ,תוכורא תומדקה

 היהי בר םש יכ ,וזכ תורפסב רקיעה .םהב בותכה תא ןיבנ אל הככ וא הכ

 ,הילע םותח

 ,תאוה הלודגה יתבשחמב יברו ישאר עוקש התע תעל יננה ינאו ,היהיש ךיא

 ,הנממ תופקשנ תורוצנו תולודנ ,יתעדל ,רשא

 ו"



 .םישעמו תובשהמ

 לכב ,ידוהיה רישעה .והלונמ פומנה ןורפחש אלא ,שנרו בוט בל לעב ,אוה הפיו אוה
 ירישעמ רתוי הברה הקדצבש םירבדל ןתונו לבתה ירישע לכמ אוה בוט אלה ,ויתונורסה
 'סומינה ןמ אל טושפ יכ ,ןיביש ,ץרא-ךרד טעמ אלא ול רסח םולכו ,םלועה"תומוא
 , םירחא תהמשב אורק אל חרוא תויהל ,םירז תרבהב וחרכ-לעב קהדנ תויהל אוה

 יכרצ רשא תעב ,ותלכי יפכמ רתוי תובדנ הז ריחמב םהל תתלו ,םהילנרל סמרמ תויהל
 ,םה םיפיו םיבוט םה םג ונלש 'םיטניגיליטניא,ה .םילחימ המה ותרזעלו ,םיבורמ ומע
 רשא תעב םירזל םליח בירקהל אוה סומינה ןמ אל טושפ יכ ,םיניבמ םניאש אלא
 -- תוביבחו תובוהא רתוי ויה ןלכ ,וניתוגלפמ ראש לכ םג ןכו .תויפוצ םהל םמע ינב יניע
 וניתודסומ םג ןכ ,םיטרפה םידוהיה ומכו .סומנו ץרא-ךרד תוכלה רתוי טעמ ועדי קר ול
 הברמ תרבח, .ץרא-ךרד תוכלהמ הברה דומלל דוע םיכירצ תויללכה וניתורבהו םיירובצה
 קר גואדל אוה סומנה ןמ אל יכ ,ןיבהל התיה הכירצ (םו ר ד ב ש וז דוהיב) "הלכשה
 תרבח ...תירבעה הלכשהה תבוטל המואמ תושע ילבמ | ,יסורה "אתיב אפלאה, םולשל
 הכלמה תא שובכל אוה םומנה ןמ אל יכ ,ןיבהל התיה הכירצ "םירבה לארשי לכ,
 ןיבהל התיה הכירצ א"קי תרבח ...ופיב רשא רפסה"תיבב רבעדתפש היכשהל , התיבב
 ליבשב ,י'אב תובשומה לולכשל שדקומה ףסכב שמתשהל אוה סומינה ןמ אל ינ
 הנפנ קר רשאב ,רוציקב ...םירבעה ןיראמ םירבעה םיטסינולוקהו םילעופה תא קיהרהל
 סיניפה ץראמ איבהל ונלכי ולו .םיבוט םיפומינו ץ"רא-ךרד ןורטח ונמעב ונחנא םיאצומ
 .לודנ רבד ,בוט רבד םישוע ונייה ,בקעיב םציפהלו םיסונמ םירומ תואמ הזיא

 רגנוקהל "םיטניליד, הזיא םג םהמ איבהל יתעדב היהש ,יביבח ,ךל .דינא תמאהו
 ץראמ םיטניליד יכ ,יניעב רבדה רורב .םש סג רתומל ויה אל יתעדל יכ ,ןודנולב ינויצה

 ,םליבשבו םהמ םייח ,םלועה-תומוא לצא ,תולגב וננהש יפ-לעדףא יכ ,םיניבמ ויה םיניסה
 תונפל ,םיברה וניתונועב ,ונחנא םיחרכומ םיסוסה-ץורמו תואסקרקו תוארטאיתבו ,עודיכ
 ינפמ קר תושעהל ךירצ לכה אל ירבע סרננוקב ,תאז לכב לבא ;שארב םוקמ םהל
 לא םנ בל תתל ,טעמ םא ףא ,ךירצש שיו ; םהינותעב םהירפוסו םיוגה ורמאי המ
 ...תירבעה ותפשב ירבעה להקה תעד

 לכמ תלעות ונל םיאיכמ ויה םיניסה ץראמ םידוהיה ,יביבח ,תחא הלמב

 אל ,בתכמ םהל יתכרעו ,םהמע םיבותכב אובל ,הכאלמה לא יתשננ רבכו ,םידדצה
 ,יתוקתב , תומלוע-יכפהמ ,םיריעצה לש םנוננסו םנושלב תירבע קר ,םיניפה תפשב
 םש לע *ופדנניקריק,ל רשי ותוא יתחלשו .הזה ןונגפה תא וניבי ,םיניסה ,'םה, יכ
 המחלמה תמוהמ ,(םידוהיח תא המש ונכי ןכ) "השנה דינמ םיקחרתמה, לש ברה
 לבקא אמתפמ ,רעפה רובע ירחא י'מות לבא .ךרדב יבתכמ תא ,הארנכ ,הרצע
 הבושתה תא םיארוקה להקל עידוהלמ ענמא אל יאדובו ,ברה לש ותבושת תא
 לש וקלח ערגי הז עודמ יכ ,גוהנכ ,ילא בותכיש דובכתריראות לכ תא דחיב ,תאזה
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 םיטחושו "םילופכ, םינבר לש לודג טרופסנרט םהל חולשל יתרמא , הנושאר

 תויוצמה ,תוירבה הלא 0 א דאמ "תושלושמהו תולופכה וניתוירב, לש ללכבו ,םישלושמ

 וגתוא ךרב ערה ונלזמו ,םוקמ לכב םהמ רחא ראלפמסכא ונל רתוהו יד רשא ,ונלצא
 'םילופכ םינבר, ,יתרמא ,םדעב םוקמ םיאצומ ונא ןיאו , םישלושמו םילופכב
 אוה רתוימ רבכ ינשה ראלפמסכאה םג ,םינברל עגונבש ינפמ ,'םישלושמ םיטחוש ,ו
 םג - םינבר השלשו ,דחא קשב ל ינש ומכ םנה רבכ תחא ריעב םינבר ינש
 קוחר ,בשומה-םוחתכ תוינערופל ןכומ םוקמב וליפאו ...ונתבשחמב ונל רייצל לכונ אל
 .ישילשה ןמ רתוימה ליחתמ ,םיטחושה יבנלו ,רחא קדגופל םינכר השלש ונמדזיש דאמ
 ,בשומה-םוחתב הלהק ךל ןיאו ,יחרכהו יעבט רבד אוה ,הארנכ ,'םיראלפמסכא ינש,
 ,תבשל תבשמ ארטילה יצח ולכאי רשב ,םיטחוש ינש הב ןיאש ,הנטק רתויה וליפאו
 לכב , םיטחושו -- ,וייחל שאונ ורמאי םיאפורהו שיא הלחי רשאכ קר וטחשי תופוע
 יתרמא  ,ןכבו-,הלהקב ןואש הזיא ררועי ,"ישילש, דוע אובי רשאכ קר .םינש ,תאז
 םישמשו םינזחו םידמלמ םג םהמעו ,םיטחושו םיגבר , םיניסה וניחאל , םהל חולשל
 םהיתרשמו שייי ירכומ ,םהירוסרסו האובת ירהוס-השעמה םלועמו ;שדקההילכ רתיו
 ינש-יאפורו תודלימ לש ןוגה רפסמ וליפאו ;הדובע אלב התע וראשנש ,םהירזועו
 - לכ , רחבומה ןמ הרוחס :הוציקב . רתוהו יד ונל םנשי ל"ת רשא ,הבקנו רכז
 .םוקמ םהל םיאצומ ויה יאדוב ןוילימ םיעברא ןיבו ,םה רתומל ונל רשא

 חונמ יל ןתי אל הזה קנבה .ימואלה קנבה תוינמ םהל רוכמל יתצפח ,תינש
 תולודג ונממ הוקמ ינאש אל .ויתודא ל יבשח ידמ ינוליהבי יתונויער תולילב יבכשמ לעו
 ונמד ךופשל ,םלועההתומואכ ונחנא ןיא סא .יתוא הליהבמ ונחורדתורירק לבא ,תורוצנו
 ונבצמש ,קדטצהל לכונ -ותוריחו ותחלצהו ורשאו םעה דובכ דעב ונייח תא ףירקהלו
 םא וליפא ,םבירקהל תלוכיהו הלאכ תונברקב ךרוצה ונל ןיא רשא  ,אוה ךכ םימעב
 סא - םעה תלצהל "תוטורפ, וליפא בירקהל ,ץופחנ אלו לכונ אל םא לבא .ץופחנ
 ןויער אוה הז - הזה ימואלה דסומה תא וליפא בסל ולכוי אל םידוהי ןוילימ הרשע
 קלח , יתמשנמ קלה ינממ לטונ ,תיחדנו תכלוה קנבה תהיתפש םויו םוי לכ ,ליהבמ
 ילוא ,ימואלה רצואה תא םידסימ םניא םידוהי 0% הרשע םא ךא ...ונמעב יתנומאמ
 ,שורדה רפסמב תוינמ רוכמל לכונ אל ונצראב הפ םאו ,ןוילימ םיעברא תאזכ ושעי
 .םיניסה ץראב םידוהיה ןיב םינוק אצמנ ילוא

 :התע םסרופמה ללכה יפ לע ,אלא ,סנחב הלא לכב םתוכזל יפה יכנא ןיאו
 אוה |, םכל דינהל אנ ינושרה | , הזה ללכהו -- (תתש תגמ לע ב

 םה ונל וחלשיש ,םהמ שקבא ,םהל חלשאש טרופסנרטה תרומת הנה -- ונמעט יפל
 ימסרופמ םיניסה .םיסומינו ןירא-ךרד תוכלה .,,וגתוא רמלל ,םהידוהי לש עודי רפס
 בוט לארשי םע יכ ,םיעדוי ונלכו ,יתרמא רבכ הז .דאמ ונכסי ונלו ,םהיפומינב םה
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 .םישעמו תוגשהתמ

 + הככ ונבל ךושמת םתמהלמ סא אופיא אלפיה 1 ונל םה םיבורק המכ ,יוה ,ונלצא ומכ לכל
 יתלמה ,םידוהי ןוילימ םיעברא םיאצמנ םיניפה ץראב יכ ,לוקה אציש העשב

 .הכ דע עמשנ אלו ,הזכ םידוהי לש לודנ רפסמ ,יבלב יתרמא ,ןכתיה .רבדב קפס
 הנוכשב םולשב רורל | םילוכי םניא םידוהי ינש קר םיבשויש םוקמב המו + המואמ
 םנשיש םוקמב-,םימעפ שמח תוחפה לכל ויחא לע שיא ונישלי הנש ךשמבו 'תחא
 תמכח, רבד לע המואמ עמשנ אלש ןויכמו  ...המכו המכ תחא לע ןוילימ םיעברנ
 רשאכ ,לבא . אניחב םידוהי ןיא יכ , איה תוא , המש םימעה יניעל ותניבו "לארשי
 תואיצמב קר אלו ...ןימאהל יתולחה ,אניח ינב לש םיפיהו םיבוטה םירדסה לא יתננובתה
 םמצעב םיניסה יכ ,יתגומאב תכלל יתקחרה דוע אלא ,ןימאהל יתולחה אניחב םידוהי
 ןימינבו הדוהי ינבמ תוחפ דוע רשא ,םיטבשה תרשע יאצאצ ,םידוהיה יאצאצ סנה
 הלעמ םנ הל התיה ,היתונורסח לכב ,דוד תיב לש העוכקה איטסנידה .תעמשמל וניכסה
 לש בוטרוקל ,תעמשמ לש גשומל הדוהי םע תא הלינרה איה : דאמ הדבכנ תחא
 דוע םיטבשה תרשע תלשממב תוידימתה תורומתהו תוכפהמהו .תימואל אנילפיצסיד
 , סילננאה ."לארשי ךילהאל שיא, לש ,אוהה םעה חור תא 2% ךסכסל  וברה
 ,ראפתהל םהידיב תושרה יכ ,ןבומ .םיטכשה תרשע יאצאצ םנה יכ ,םיראפתמ ,עוריכ
 הקזח השגרה לעב ,אלפנ רטשמו רדס לעב סע ןינע המ +םהל 6% יתפ ימ לבא
 יאצאצל , םיטבשה תרשע יאצאצל ,,בומ רתויה ןבומב ודובכו םואלה תבהא לש
 תוריקחב .הנל םה םיבורקש רשפאו רשפא -- םה , םיניסה ןכ ןיאש המ + םידוהוה
 רשאמ םירכאה ךותחו ףונה היבמל רתויב םכל לא םירקוחה ומישי אינולופורתנאה
 לוכי ,םירבאה ךותה דוחיבו ,ףונה הנכמ .םתא אוה הנשמ יתעדל .ותנוכתו םעה יפואל
 םלועל 0 תנוכת ןכ ןיאש המ ,ץראה עבטו םילקאה יוניש בקעב תונתשהל
 ,ונמטוח וליפאו ,הברה הנתשנ ,ירבעה סופטה ,ונסופמ ,תאז הזחנ ונרשבמו .הנתשת אל
 -וחרב שוגפנ "םומטוח, המכו .ותרהטב ראשנ אל , ירבעה םטוחה ,םסרופמה םטוחה
 רשא תחת ,ונירצל אלו םה וגל יכ ,םאצומ םידוהיה ןמ יכ ,םריכנ אל רשא ,םידוהיה
 םטוחכש םיבובזה, :ןומהה ןושלב םיארוקש המ ,םהה םימטוחבש תימואלה .הגוכתה
 וברתנ ל"ת רשא ,יונינולויצוס, ינפל יתעד תא עיצמ יננה ...ונלש ,ונלש םה דימת
 'ונתגוכתו ונינהנמל םתגנכתו םיניסה יניהגמ תוושהל ;רבדב ןנובתהל ,תונורחאה םינשב
 עבראב ותוא ורישעיו וגמע תא ולידני תחא םעפבו , ונרעש אל תושדח ולני ילוא

 לכס הלעמל הנה ,תזה רבדב פתריקח תאצות היהתש ךיא לבא ...שפנ ןוילימ תואמ
 עצמאב לארשי ריו אניחב םידוהי םנשי יכ ,יניעב קפס

 תובשחמ יתבשח ,אניחב םירוהי םנשיש יניעב רברה ררבוהש ןויכמ ,ןכש ןויכמו
 הז ימ - יל אל , ןבומכ , תלעות וזיא רבדה ןמ איצוהלו סהמע אשמו"ענמב אובל
 .ולכ ללכהל אלא-?תישרפה א תודא לע וללה םיתעב בוש"
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 יקפנ'ול .ל 8

 הזב הז םימחלנו םיכירמו םיניידמ םימעהו ...יעבדכ ןמטנ אלש המ לכ םיחקולש-
 םיניידמ ןכ"םנו םהיתוקהב וכלי  ,ןבומכ  ,לארשי ינבו .אתוילעמ ילמ ינה תודא לע
 .הזב הז םיבירמו

 : התע םיניסהו םירובה תמחלמו ,הנש האמ ינפל תיתפרצה הכפהמה--ןכבו
 .התע םיגיסה  ...תמחלמו ,הנש האמ ינפל 'רמאש ךורבו ודוה, תמחלמו
 - ? םיניסה תמחלמ
 ונחנאשכו . הנורחאה תעב וניתובירמו וניתומהלמל עדא אל רהא םש ,יביבח ,ןכ

 רכד לע  ,םיניסה תומחלמ ןיעמ ןנה תונורחאה וניתומחלמ לכ יכ ,הדונ אלה ונמצעל
 םינינע המודכו ,וינרפצ וררגש לילא רבד לע ,תדכ הכתהנ אל וא הכתהנש "הצווק,

 .דאמ םירבכנ
 ךורבו ודוה, רבד לע ,הרבעש האמה ףוסב וניתובירמ תא ןיבהל לכונ דוע יכ

 "ודוה, לע יכ | ,וניתובא יא | טימאה פוס ףוס :ימ ינפמ החדנ ימו םדוק ימ ,ירמאש-
 םכחימ לבא :םלועה ברהי - רדפה ךפהנ הלילח םאו ,דמוע םלועה  רמאש ךורב,ו
 לש ,םהינימל "סיבבוח,ה לש תועדה יקולח ,תונורחאה םינשב וניתומחלמ רשמפ יל רינו

 .דועו ,דועו ,םהינימל "םיגויצ,ה לש ,םהינימל 'םיליבשמ ה

 : רוציקב .הרעשב םייולתה םיררה ,ד"וי לש וצוק ,יכה אניזחק תוחרופ תויתוא
 : םיניסה ינהנמ ,םיניסה תומחלמ

 -תמחלממ רתוי וגבל ךושמת םיניסה תמחלמ עודמ ,ןיבמ ינא .רבדב ןנובתא רשאכו
 : ירוטסיה ךרע קר וגיניעב הל שי ,ןינע האלמ התויה לכב םירובה תמחלמ יכ .םירובה
 ועו תאש | רתיב םג ילואו .הככ ונמחלנ  ונחנא םנ רשא םימי ויה יכ  ,םנמא רוכזנ
 םולחב ומכ קרו ,ורבעו ופלח רבכ ,רבכ הלאה םימיה יכ ,ספא ...שפנה תורירמו

 , רבעהו  ,"הוהה,  ךרע וניניעב הל שי םיניסה תמחלמו .,.םתוא רוכזנ הנושמ

 ,יהה שוערפה .. . ינפמ החדנ דימת תמה יראה .הוהה ינפמ החדג דימת ,אירוטסיהה
 תודא לע ורבדי יכ | , םישיגרמו ונחנא םיעדוי 'םירובה, תמחלמ לע ורבדיש תעב

 דומעל ,האלפנ תעמשמו ררסב המחלמל אצויה םירובנ לש םע .ונל רזומו קוחר ןינע

 לכ קוחר המכ ,ונחורל אוה רז המכ ,ונחנא םישיגרמ םישמ ילבמ--ודובכו ושפנ לע

 -ילעב ,הרוצ לש םישנא םיריקפמ תמאב הז הככיא :ןיבהל השק םנ ונל .ונייחמ הז
 ןינע הזיא דעב ברחלו יבשל םיאצויו  ,םהייהו םשוכר ,םתחונמ תא  ,םינונה םיתב

 לכ ןיא :שניסה ןכ ןיאש המ ..."םואלה דוככ, ,'םואלה תבהא, םנושלב ארקנש

 סואלה דובכמ נשומ לכ ןיא ,רככנב הלקנהו ןקזב רענה וכהרי ,תעמשמו  רדס-
 הרוסמ איצננליטיא ,ןשק | ןברק וליפא הז לכ דעב ביקמ ןיאו ,שפוחהז

 , ךותב ללמואו ינע םעו ,ינשה דצמ םיכשחו םיקודא םיאנקו ,דחאה דצמ םורזל
 רשאכ לכה ...ביבפמ-ותוא תעדל וצפחי אלו םמע תא ועדי אלש םיריבא םירישעוי
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 40 בוהה וו

 ונולחה זאמ רשא , תודיסהה 0 1 אינולופאה ארקמל יפ לע קוחצ רובעי
 לכ תא תונשל, םירמואה הלא םגו ,ונלצא הדומ התייהנ יכל רות, םשב ארקל
 ט"שעבהל דוחיה"ריש  ורישי  םה םנ ,היפ לע הרעקה לכ תא ךופהלו "םיכרעה
 םדא"ינבל ךרוצה לש , קיטנמורה לש ההכ לודג המ : בושהא יבלבו .. ,+ וידימלתו
 ... תא ואצמו ושקב יכ דע ,הירוטסיהב "ןכות, םהל שקבל "סנכותמ ונקורתנש,
 רשא , "םידיסחה ידומע, הלא םהירכקמ ומק ול יכ  ,יניעב רבדה רורב .תודיסחה
 וא  *היחישמ .ברקיו, ןיב תואחסנה יוניש יכ ,טושפ ונימאה םתומימתבו םהקדצב
 וכפהי ,תואלפנ וללוהי ,המודכו "רמאש ךורב,ו "ודוה, ןיב ,"היחישמ ץק .ברקיו
 םילופלפה לכ ארקמל ואלפתה זא יכ--,דובכה"אסכ דע שממ םילועו םיעקובו , תומלוע
 תאז לכב ...הישרוד לש סתומימתל וקהצו , תודיפהב רשא *בלבש הרות,ה רבדב

 הלשממ לשמ דומלזה .וולצא הכפהמ ןיעמ התיה תודיסהה יכ ,תצקמב ינא הדומ
 דיפ םעב םידורה ,םישקה וידיקפו וירש ויה תובישיהרישארו םינברה ,הלבנמ יתלב
 היה .*ךורעךחלש,ה .קצומ עלס ןשכ היה ייונכשאה הסונה, | .היוטנ עורזבו הקזה
 הה ןמיסו ןמיס לכ ,ףיעסו ףיעס לכ ,זא ידוהי שיאל ןיוחנה לכב ךורע תמאב
 תודהיה זא התיה ללכבו .וטומי לב םיעוטנ תורמסמכ ,לזרבכ השקו שבדמ ₪
 - םירק קשנהילכ ןמ ,המהלמה ילכ לכב ןיוזמ קוח רצבמכ ,הקזהו הרוצב תינברה
 יךוראה קת, ןיעמ - םרחה טהל , ארונ  חתותהילכ דע - תסנכה"תיבב םינטק ןישנונ
 -יכיסכת יעדוי לכ שימאה אל | .ייביבפ תואסרש רשע בירהיו תומש השעי רשא
 אלו ובשה אל רשא תאו .הזה קזחה רצבמה ירעשב ביואו רצ אובי יכ ,המחלמ
 רקובבו , בשומה"םוחתב סג עמשנ תיתפרצה הכפהמה לוק דה יכ .אב אב --וללפ
 תדע ומק--,םינברה 8 טקשו ולש לכח, ,המודמכ ,היהש תעב ,רחא תובע אל

 םיצרפ וב ועקביו המוחב וילע ולעיו  "יזנכשאה חסונ,ל ביבסמ ופסאתיו 'םיערמ,
 ודי ןמט אל ןכ םנ יזנכשאה חסונהו ! "ודוה, יחי  ,ירמאש ךורב, - : וארקיי
 ןיסירת-ילעב , םירובג להק ,וישידקמו ויצירעמ לצא ול סונמו טלפמ שקביו תחלצב
 ילוא תוחפ אל , הקזח המחלמהו , לארשי הנחמב בירה שוטיו .הרעש א בשיו
 , "ודוה, לש ןומהה 0-7 ,הז רעמ .םה םתכפהמ רבד-לע םיתפרצה תומחלממ
 ישנא ומק םידדצה ינשמו ,'רמאש ךורב, לש איטרקוטסיראה תלשממ ,הז דצמו

 ,"ביואה, תא דיהכהלו םתרטמ גישהל ידכב רשא ,'םינוטנד,ו "םיריפסבור, ,תיחשמ

 ...םד תרתהו אירוטליד ינפמ וליפא רוחא ונוסנ אלו לכ ינפמ ותחנ אל
 ןנשי רוע ,יעבדכ הקלהתנ םרט התע םנ דוע לבתהו ,ורבעו ופלח הנש האמ

 ירכמ ,בהז תורפע ןנשי דוע .ןהילע בירל יאדכ רשא ,דבכתהל תויוארה  תוכיתה
 םניאש םיבוט םירבד הברה סנשי דזע ללכבו , םהשהינבאו ןבא"ימחפו לזרבו תשהנ
 םימכה םנשיו ,םהלש תא תחקל םיחינמש םיטוש םנשיו ,הלועמ הרימש םירמשנ



 יקפגיול ל

 ,םימימתו םיטושפ לבא ,םיבוט םישנא ויה ,יכנא יל הזחאש ומכ .לארשי יאיבנ

 וליפאו , םלועה יניהנמ ןיב ויה אל ,םויכ ויח ולו . םלועה-תויוהב המואמ וערי אלו

 ויה אל ,א'קי תרבח יניהנמ ןיב ,הרקמ יפ לע ,ויה ולאו .א'קי תרבח יניהנמ ןיב אל
 הניא א'קי תרבהו ;"השרחמו תא, ויה וניאיבנ לש םשפנ 8 . םיעמשנ םהירבד

 תואמ שמחו .ידמל רבכ ונל שי תושרחמו םיתא יכ , בושחתו םתטישל תמכסמ

 םהל םלשל איה הנוכנ , הרמזמהו תאה תא וניכסה רבכ רשא , םירבע םילעופ

 הדמההינקל םהיתורמזמו םהיתא תא  וכפהיו יראה תא ובזעיש ידכ , אלמ .ףסכב
 .לקשמהינזאמו

 ותתכי רשא םויה אובי םא יכ ,ןימאהל שי רתוי ,ינא יל הזחא רשאכ ,ללכבו
 הדמההינק - אלא תורמזמו םיתא םהמ ושעי אל ,םהיתוברחו סהיתותינח תא םימעה

 ;יכ ,לקשמה ינזאמו

 ; ברחה רמא - חקא לכה תא

 ,בהזה רמא - הנקא לכה תא

 םילעופה ,םישארה תוחכה התע םנה םהינשו 5 םילוכי קר השאב םיחקול םחינשו

 .םהיתחת םימע ואכדי דהיב םהינשו ויחא תא שיא ורזעיש שי ,םימעה ימי ירבדב

 ברחה .והערב שיא המחלמ ורגתיו 0 תא םהיניב קלחל ולכוי אלש שיו

 דועו ,תופתוש םישוע ,םהיניב םולש םישוע ,הזב הז םירגתמ ,הזב הז םירחתמ בהזהו

 .תואצות תוטטקהו תובירמה לכל הזמו ,םירגתמו םירחתמ םעפה

 םיכוסכסה תואצות קר ןנה תומחלמהו תובירמה לכ יכ , תאזה תוארה-תדוקנמ

 אלו ברח אל ,אה אלו אה אל ונל ןיאש , לארשיהינב ונחנא אלה ,בהזהו ברחה ןיב
 + בירנ הז המ לע יכ ,והער תא שיא ( וו הבהאו םולשב תויחל ונייה םילוכי ,בהז

 תמועל , קוידב טעמכ , הליבקמ ונלש הנטקה אירוטסיההו , אוה ןכ אל תמאב לבא

 לארשי-ינב סג , םיניידמו םיבירמ םלועה-תומואש העשב , םהלש 8 אירוטסיהה

 דינבו ,הזה םלועה רבד לע םיניידמו םיבירמ םלועה-תומואש אלא ,םיניידמו םיבירמ

 השמח תא יעברכ םהיניב קלחל סילוכי סניא ולא . אבה םלועה רבד לע - לארשי

 -תומוא לש המחלמה יסיסכת לכו . ריתעל "ןדע"ןג,ה תא - ולאו , לבתה יקלח
 ובד לע וניתומחלמב ונל ונחנא ונלגפ הזה םלועה רבד לע םהיתומחלמב םלועה

 .אבה םלועה

 חלודנה הכפהמה ימי ,  אפוריאב הבירמו הסמ ימי ויה הרבעש האמה ףוס

 אל ונחנא םגו ,איהה הכפהמה בקעב הב דוסיה דע העזעדונ הלוכ אפוריא ,תפרצ
 יטקה ונמלועב הכפהמ ונישע ונחנא סנו ,איהה "תחתורה תע,ב םירי קובחב ונבשי

 ל ינניא .תודיסחלו הלבקל ... ונחנאו ,תויכזה יוושלו הוחאל , שפוחל וארק םה

 רשא שי םג ;םיותכ 0 םירתוכו םיריש הל םיררושמו תודיסחה תא םיצירעמה
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 .םילעמו תובכשהמ

 ₪ 7-7 7 דד

 תמחלמב המייס- תיתפרצה הכפהמהב הליהתהש האמ םא :בושהת םישמ ילבמו

 | ) םייסל איה לכות המב--םיניפה תמחלמב הליחתהש האמ ,םיניסה

 יהכזש ,ירכממ דהא יכ םנ"המו  ,"םולשה יפדור, תרבח תא רעצל ןיפח ינניא
 ,יתלהקב םנ וז הרבהל ףינס רפיל ינפל עיצה , םתרבחב רבח היהנש ידידלע םשל

 -יתישע אל דוע התעדתעל םא ףאו .םירובה תא התמהלמב אילננא דגנ האחמב תאצלו

 ,םיטבשה תרשעמ םאצומש םירמוא שי רשא ,םילגנאה תא סיעכהל אלש ידכ | ,תאזכ

 -שרדמה"תיבב יתשרד קלב 'פ תבשבו . םתטישל םיכסמ ינא יבבל .רהסב לבא
 מ לש הרפס רבד לע ,יריעבש םיטיחה שרדמדתיבב , המחלמל ןכומו ןיוזמ רתויה

 % דוהיב ,טרפב םיטיחלו ללכב לבתה לכל וכרע לרוג תא יתראבו ,רענט וז

 םינותעהב םיימוקמה םירפוסה ובתכש ומכ ,ירבדו .. . אבצה דעב םירפוה םניאש

 ןכומה תבש ,סחנפ 'פ תבשב יכ ,יל והיטבה דמעמ ותואב יכ דע , "הברה ולעפ, ,םירבעה
 הרעש וליפא ונקזמ וטרמי אלו יאבגה תא וכי אל ,תוילעה תקולח ליבשב תוינערופל

 םאו .םרובדב ודמע אל יכ רשפא ,תעדל 0 אל ,וז םתחטבה תא וו %% םא .תחא

 רבשל ילבל , ילנ-שירב וחיטבהו דחא הובנ 7 ופסאתנש ,םהמ םיבוטו םילודג

 סבסמב םדועבו ,םרובדב ודמע אל--,םיעודי םיאגתב אלא וריבה לש וינש תא שיא

 םיטיחה תרבחל הולפל לכונ אלה ...םדוקמכ תועתלמהו םינשה תריבש הליחתה רבכ

 יתצפח ,יתמנמ םנמא תאז אל .תיללכה אקיטילופה ל 0 םה םג ובחסנ םא ,יריעב
 'םולשה יפדור, תרבחל יכנא םיככמ יבבל רתפבש  יפדלעדףא יכ | , ךל דיגהל קר
 ףוסש ,תוקל השק ,הלחתהה יפ לע טופשנ םא יכ ,תודוהל תאז לכב ינא חרכומ
 לע תישארב ימי תששמ הרזננש איה הרזג ,הארנכ .םולשב םייסי השדחה האמה

 אלב המת אלו םולשב האמ הדלונ אל דוע . המחלמב ומתיו ודלויש ,'תואמ,ה

 םימעהש תעב ףאו .היתומהלמ הל שי האמו האמ לכ ,הפוקתו הפוקת לכ ,המחלמ
 ולכאש הסגה םתליכא תא לכעל ,טעמ והוני ,הרובחבש תויראה ,םיפיקתהו םילודנה

 םימעה הגה - ,םהינש תא ודדהיו םהינרפצ תא ושעי ,םהיתוחכ תא ופסאי ,הז ינפל

 אשנה ןויערה .הזב הז םיבירמו םיניידמ ,"טהמה תחתמ ואצי, התע הזש , םינטקה

 םהיתותינהו םיתאל םהיתוברח תא םימעה ותתכי יכ ,  לארשי יאיכנ לש םמורמהו

 ט"יה האמה ףוסב ,התעדתעל .לעופה לא תאצל דאמ קוחר דוע ,הארנכ ,תורמזמל

 תוברחל יכ .תותינחל םהיתורמזמו תוברחל םהיתא תא םימעה ותתכיש ,רתוי רבדה בודק

 ,רתוהו יד שי רבכ תורמזמו םיתאו :השירדה םהילע הבר ,בחרנ רכ שי דוע תותינחו

 -רצק ןמז תוחפה-לכל תואובתב רחוס היה אל ונתאמ ימו - ועדי תואובת ירחוס לכ
 קושו ,הליכא ידכמ רתוי בר ההמצ איצות ץראה .הילכוא םיטעמו הבוטה הבר יכ--ז וייח ימיב

 ,האובתה דוע הברתו תורמזמהו םיתאה דוע וברי םא היהו .הדתי הרוחסב סומע תואובהה

 זוילע היהי המ תואובתה רחסמו ,רתוי דוע ודיספי לארשי ינבו ,ריחמה רתוי דוע דריו
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 יק סניול .ל א

 ז מאחו ,התע דוע 'תמאתג, אל דקתשא לש רקשה .ער החע דוע-זא ער היהש המו
 "תושפט,הו ,התע םג דוע המכה-םינפל המכח התיהש המ ; תמא איה ןיידע--הנשיה
 ,דקתשא ואצמנ אלש ומכ ,רשויהו קדצהו ; תמייק םלועל יאדוב ,תושפט לכ ומכ ,ונלש
 :וחיורה דוע תוינומדקדירקוח הנה ,ודיספה אל ולא לכ םאו ,התע םנ דוע םניא ןכ
 רוע ,שעה לכא הלב רפסמ דחא הלע דוע .ונשיתנו *ומדקתנ, רתוי דוע םהיתויגומדק

 ריזחהל ,הדובע םירקוחהל םהל הפסונו ,השמשטתנו הלקלקתנ הפורה הבצממ תחא תוא
 םייחה תולאשב םיקסועה םירפוסה וליפאו ...יקחמנש המו לכאנש המ םלופלפ ךותמ
 לכ ןיא ,תיחכונה הנשה ךשמב המואמב ומדקתנ אל ונייה : הכרה ודבא אל םה םג
 םהל רשפא ,דקתשא םיבתוכ ויהש םירבדו ,היהש ומכ לכה ,םידוהיה םלועב שדח
 .יתובשחמו יכנא ןכ ןיאש המ ...םישדחכ ארוקה יניעב ויהיו ,התע םנ דוע בותכל
 בוטל םתוא רופזל , עודי ךרע םהל שי דוע ,'תונשי תורבע, ומכ ,םינשי םיש עמ
 בל םישי ימ-תונשי תו ב ש חמ לבא ...םהילע טרחתהל וא םהב ראפתהל ,ערל וא
 דימתו ,בושהל ץוחנש העשב וליפא "הברה בושהל, םילצעתמ וננה + תונשי תובשהמל

 ןמז רחאל םג-המו-תובשחמ בושח ילבמ 'םישעמ תושעל, ונא םיטונ

 .תומשהמ ידיל םיאיבמ םישעמב הרישע הרבעש הנשה התיה ,םיעבהל ומכו
 רבעמה , ןורנולב סרננוקה ,"םיניס,ה תמחלמ ,'םירּוב,ה תמחלמ הגה ,האמה ףוס הנו
 ןומה דועו ,א'קי תרבחל עודיה בידנה ידימ םירבעה ץראב תוירבעה תוינולוקה לש
 ,הברה תומשחמל רמוח יד ןתי ומצע ינפב דחאו רחא לכ רשא ,םישעמ

 ! *הלשה, אצי אל וזכ תרשואמ הנשב אקודו

 תלדוו יתדלונ ןה .דאמ ןבומ רבדהו .האמה ףוס רבד לע יתבשח--לכמ רתו
 הרש הריש תא ,התלהת יתעמש יתודלי שרעב ; תפלוחה האמה לש בהזה תפוקתב

 ןיח תא ,יבא יל דיגה הפקתו הלדנ תא ,ימא יל הרפס היפיו הבוט תא ,יתקנימ יל

 התיה איה , ונתהיש התיה איה רפסה-תיבבו תיבב .ירומ יל וראת התוממורו הכרע

 ,םירחא םימע לצא םג תוהבשתו תולהתב ט"יה האמה התיה הרישע םא יכ ,ונתניגנמ

 אל ,םידוהיה ומכ ,התרובגבו ההכב ,היפיו הבוטב הככ ןימאה רשא םע היה אל הנה

 םישנאב יתאבו םנמא יתלדג ,םידוהיה םעכ ,"םיבוט םימי,ל הנממ הוק רשא םע היה

 תכרשמ ,תומל תכלוה ,השולחו הנקז ...היתיאר ; הצרנה תומילשה ןמ הקוחר .היתיארו
 לע ,תאז לכבו ,התולונב היתיאר ,רוציקב ...הכרי לע תעלוצ טעמכ ,חכ אלב ,הילנר

 השקו-הינפמ תוממורה"תארי ןיעמ יברקב ראשנ ,םימודק תונורכזו אתוקניד אפריג יפ

 תיתפרצה הכפהמהב ליהתהל .הזכ יזורפו טושפ ןפואב ,המתו העוג התוא תוארל יל היה
 הזכ תוסב שי אליגטה ןמ המכ ,יוה-םיניסה תומהלמו םירובה תמהלמב  םייסלו

 ...\ אירוממיהה לכלו ט'יה האמהל

18 

0 



 * = 1 יא . 2

1 

 ןיעט איה תאזה הרושכהש | ,רשפאש יפדלעדףא- םיארוקה יביבח אנ ורשבת*

 ( 1?חלשה, תדובעמ ישפח יתייהש הנשה ךשמב יכ- "וג, ידי לע םירשבמש הלא <
 עוקש יתייה ,רקתשא ומכ ,אלא ,םלועה-תויוהב יתקסע אל ,לטב הלילה יתבשי אל

 אלא , םיטושפ םישעמו תוטושפ תובשחמב אלו .םישעמבו תובשחמב םויה לכ

 שיו ; םישעמבשדםישעמו תובשחמבש-תובשחמ ,םילודג םישעמו תולודג תובשחמב

 תובשחמב ,התע םירמואש ומכ ,םא יכ ,אדירג םישעמבו תובשחמב קר אל יתקסעש

 המ  םנמא רקיעה ,לטב יתבשי אל : תהא הלמב ,תובשחמבש םישעמבו םישעמב

 יתבתכ ,התע גוהנש ומכ ,יכ ,אוה-תעדל םכל ןיוהנש המו םכל דיגהל יתצפחש

 ידכב ,יתובשחמ לכ תא ,העשב העש ידמ ,ומויב םוי ידמ יתמשר וב רשא ,ימויזרפס

 ישוכרמ המואמ םלועה דיספי אלו ,ןהמ תחא וליפא ,הלילה ,דובאל ךלת אלש

 ןכ יכ הוקמ ינאו--דאמ יב ורצפת םאו ו ,ימע תבוטל ,י'ה יננה, רשא ,ינחורה

 ןכדסג-ןסיפדאו | ,םיברה תא תוכזל ירכ | ,סופדב ןלכ תא םפרפל ינא ןוכנ--ושעה
 םא יכ , םיארוקה ולהבתי ןפ ,תחא םעפב םלש "פס אל-התע גהונ רבדהש ומכ
 ...המדקומ המיתהב ,תרבוחה תוטורפ שמח ,תורבוח םיפלא ט"פרת ₪0.

 ,וריאשה םכירחא םכינבל םנו ,םכייח ימי לכל ינחור ןוזמ םכל קיפסהל ידכב

 אל ,םכמע םלש יבל-יכנא לבא ,ימע םתא ךיא עדוי יניא ,יביבח ,רוציקב

 םיקזח םיעונעג יל ויה הרבעש הנשה לכבו ,םכל גואדמ יתלדח אלו םכתא יתחכש

 המיענ אל *הלשה, ירפוס רתי םג יכ ,ינא ןימאמ .םכתדירפ ילע התיה השקו םכילע

 .וילאמ ןבומ רבדהו . םלכמ רתוי-יכנא לבא .איהה תעה ךשמב הקיתשה 4 התיה

 חרבת אל ,תוירבה םירמואש ומכ ,אירוטסיהה : םתקיתשב 8 אל םימיהדירבד יבתוכ

 =ירופס יבתוכ ...תחבתשמ איה תנקזמ איהש המ לכש ,אירוטפיה לש הכרד וז ,אברדנ

 ,המכ הז וכח םא ,םתס *איה,ו 'אוה, ,וא ,הלותבהו רוחבה : ודיספה אל ןכ םג םיבהא

 בוטה : הברה ודיספה אל יאדוב םייפוסולפ םירמאמ יבתוכ ,הנש דוע תוכחל םילוכי

 םמוקממ וזז אל ,עדנש ומכ ,רקשהו תמאה ,תולכסהו המכחה ,רשויהו קדצה ,ערהו

 ,בוט התע דוע-דקתשא בוט היהש המ .אמינ אלמכ וליפא ,תיחכונה הנשה ךשמב

 .(ל"ומה תרעה) ."חלשה, תאצוהב הקפפה תתיה 1900 תנש ךשמב \\



 .יקפניול .ל .א

 ! תחא אמגוד םכל ירה

 ,בשומה םוחת לש ורובטב 'ןינמה ןמ אלש, ריע , הלדו הנטק ריע איה ישילו,
 שי םיינע המכ לבא ,םיטעומ םירישע םג ילואו / םיתבדילעב וזיא םג שי ,ןבומכ , שילוב
 הנהו .םכמצעב רעשל ולכות - הדובע אלו הרות אלל לטב יכלוה  םיינעדינב המכו םש

 תונקל ריעה יבוטמ םידחא בל לע הלע ₪6 יונ טינרת ,'ץילמה,ב רפוסה ונל רפסמש יפכ)

 ירישעמ םידחאו ,  המדאההתדובעל לארשי ינב ירענ תא ךנחלו ריעה םוחתב המדא-תקלח

 השקבב יאק, הרבחה לא ונפיו , לבור םיפלא תשלש וז תילכתל בדנל וחיטבה ריעה
 ומיקיו המדאה תא םפסכב ונקי םאש ,הבושת ולכק םלואו .הזה רבכנה רבדה תא ךומתל

 תעד !םתרזעל םוקת זא ךא ,הלשממה ןוישר  וגישיו  םיכרצנה םינינבה לכ תא םפסכב

 גישהל תורשפאב ןיאש ירחא ,הזמ ושאיתה טעמכ יכ ,'ץילמה.ב רפוסה ףססוי ,לקנ ןובנל
 וליאש דועב ,ריעה ירישע ובדנתהש , כ'ור םיפלא תשלש לש םוכסה לע פפונ ףסכ דוע

 ןיעמ .ריעב םיקהל התיה רשפא ,הנממ ושקבש םוכסב רבכנה לעפמה תא הרבחה הכמת

 . תובר םירעל תפומל תויהל לוכי היהש ,המראההתדובעל רפסהתיב

 ? ץצולתמהרלדה יריכמ לש "םיגדהל םילפלפ,ה ןיעמ הז ןיא יכו ,יביבח ,המו

 תרבח .ונל שי רבכ -"םיגדל םילפלפ, .גוארל המ ונל ןיא םשה ורב ,יביבח ,ןכבו
 תא תונקל ונמצעב ונחנא אנ לדתשנ . . ,"ץראב, םג א םג ותוא ונל ןתת יא'קי
 .+, לוכאל המ ונל היהיש | טדנ זא קר ,זא ,המלש הדועסה היהת זאו - 'םיגר,ה

 ידה 77 "הי+-ה->ידיחל
 ו

16 



 םישעמו התוגשהמ

 שא 10

 יתש לבא : המואמ ולעפי אלו המואמל ובשחתי אלו , "םיארט םניא, ןכהםג ,םירחא םימע
 ְי ."םע, םה םצראב םירוב ףלא תואמ

 תנידמב םידוחי  ןוילומריצח הנה ,ףלא תואמ יתש אל ילוא םא .ךכ ונחנא םגו
 ינוילימ הרשעו .ותוא ודבכי הפוריאב םגש ,אוה חכ יאדוב ,םירבעה ץראב , םידוהיה
 .ומצע יניעב םגו םירחא יניעב אוה ספא -- לבת יוצק לכב םידרופמו םירזופמ םידוהי

 םהיתובא ץראב םוקמה םהל רצב .םתשקבו םברהב השדחה םצרא תא וחקל םירובה
 םתואו םצרא תא ושבכו ,םירפקה םע ,ןנאשו ולש םע לע ולפנתהו ואבו ,הנממ ואצי
 המו .ָךלנ אל םהיכרדב ,ןבומכ ,ונחנאו .ץראה ינודאל ושענו תוחפשלו םידבעל ושבכ
 םאו . ונפסכו ונתדובעב וטחנא גישג ,םתשקבו םברחב םה וגישהש

 ,בֶרָחַה רַמָא--חקַא לפה תֶא

 ו
 ,רטשב הנוק בהזה יהכישמב, הנוק ברחהש המ .הנקיו

 ימי לכב היהשמ הברה רתוי ילוא התע שי :טל שי ,לאל הלהת ,תונקל המכו
 ירבע שיא לכ , תונורחאה םינשב ,םגמא ,ערוה ונמע לש ירמחה בצמה ,ץראה לע וגתויה
 ,חרשעתנ ,ךפיהל ,ירובצה תפוק, לבא ,רפסמ םינש ינפל ול ויהש , ויסכנמ טעמ דרי טרפב
 ,התע איהש ומכ ףסכב הרישע ,ונלש תימואלה הפוקה ,ירוכצה תפוק. התיה אל דוע הדועמו

 ! םתוצרהל ינחלוש ןיא לבא ,"רובצה תפוק.ב ונל שי ףסכ הברה
 םידסימו ,התוא םינוק םירז , התוא םילכוא םירז וטדגנל ונתמדאו , תדמוע הניא תעהו

 ונתיו ,תוהש םהל שי ,וזפחי אל םידוהי ,יססבתי, םרט ימואלה קנאבהו .םינוש םידסומ הב
 , לא'קי, תרבחו .. .זפחהל המ ןיא וליאכ ,  תוטורפ-תוטורפ  ,אעמקהאעמק םפסכ תא
 תכלוה איה הנהו .הפסכב תושעל המ תעדוי הניאו םידידקובחב תכשוי ,'םיאלמ היתורצואש
 םוכס הזיא בוזעת םוקמו םוקמ לכבו ,ברעמ לאו חרזמ לא םגו ,םורד לא תבבוסו ןופצ לא
 .התשע אל ןיידע ,ידוסי רבד ,ישממ רבדו . האלה ךלתו .הזב התוה יכ ,ועָדיש ידכב ,ןמיסל

 . םכתרזעל ינא םג .אובא ךכדרחאו - המגתפ והז -'םכמצע תא ועישוה,
 רובצנ ונחנאש דע ןיתמת םאו ? ונתעושי אובת ןיאמ לבא --'! םכמצע תא ועישוה.

 ,תדמוע הניא תעה יכ ,םילפכדילפכ דיספנ ,וניתוטורפ תא
 רשאכ ,ךכררחאו ,וגתלואג תא א'קי הליחתה וליא .םימעפ ףלא היה בוט ,בוט אלה

 .ונמצע תא עישוהל ונל היהי לקנ ,ונילגר לע דומענ
 לכב היתוגולתב הקיצמ התיהש ,ותיערל דימת רמוא היה , ץצולתמ לד ,ירכממ דחא

 תונקל קר אג ילדתשה ? יקעצת המו , היתפ. :תבשה תא ןיכהל המב הל ןיא יכ ,'ה םזי
 ,"יכנא גאדא םילפלפה דעבו ,םיגדה תא

 הנקנ "םיגד,ה תא קר םא ,'םילסלפ,ה דעב גואדל הצור "איקו, תרבח םג , הארנכ
 ...ונחנא

 הנה



 יקפגיול ,ל .א

 , תולגה ירפ , תודבעה ירפ איה תאז ףא

 ובירחי אמש ,םידחפמ ,וברי ןכ ,שפנ  ןוילימ הרשע לש םע ,ונחנאש העשבו
 טעמכ ,אובר םירשע לש ןטק םע  ,םירובה הנה  ,דיתעל ונתנידמ תא "םיקוזובדישב, האמ
 ,הילגנא לע המחלמל אצֶי .ונממ םישמחה קלחה

 תא יתבהא ינפמ אלו .חונמ עדא אל הליחתה זאמו ,דוחונמ תא תלזוג וז המהלמו

 ,ונחנא הנממ תחקל םיכירצש ,רפומה ינפמ אלא  ,ךפוהל וא םילגנאה תא יתאנשו םירובח

 ? ימה-ןבל נב ןיב המ
 , םירבדב הפוריא תסנכנ םמע 1 םתמועל ונלש םינוילימה תרשע לכ םע ונחנא המ

 לכ םע הפוריאב ונא המ--? ונחנאו . תירב תורכתו םולש השעתו תמהלנ ,תחכותמ הילגנאו

 רבדג םא -- ? תוניוצמה וניתולוגפ לכ םע ,ונירמולמ לכ םע ,ונימכח לכ םע ,ונירישע

 ,..ןיאכ ונומכ - ונמצע ןיבל וניניב
 הזיא ונא םוספות יכ / םהיניב ונא "חכ הזיא, יכ ,המדנו ונמצע תא המרנש שי

 בשחהל םיענ ,ןבומכ ,ונל . . ."טמע םיבשהתמ, םה תוחפה לכל יכ , םימעה ייחב םוקמ

 םוקמ םיספות ונא ןיא ,ונמצע  תאנוהו ונתא אוה הנשמ תמאב .םהיניב ילעופה חכ,כ

 .ונתוא םילטבמ ,טושפ ,אלא ,ללכו ללכ "ונמע םיבשחתמ, םגיא םהו , ללכו ללכ םהייחב

 ינפב , םהיתמובשח יפילע קר םישוע םה ,ונתערל וא ונתבוטל םישוע םהש המ לכ

 איהה תמאה , , , טכרעו וניתוחכ תא ןובשחב איבהל ילבמ ,וניפ תא לואשל ילבמ , םמצע
 ןיעדתיארמ םושמו םינפל קרו  המכ הז התוא םיעדוי ,םנמא , ונחנאו - דואמ איה הרמ

 + , + םהיניב "חכ הזיא, ונאש ,םירמואו ונמצע תא דימת ונא םימרמ
 ? ונחנא לבא ; ןיבמ ינא תאז תא ,חכ םה "םירוב,ה
 הלהקו + ולוכ "םירובה םע, לכמ רתוי הברה לארשי תלהק הלודג הדבל אשראוובו

 םמע רבדמו הילהנמו הישאר תא סומינב לכקמ רשה ינולפ םא , לודג דובכל תבשוח
 הכרע בר םולכו - , תירכע הלודג הלהק ןכדםג שי יתבר אניוובו . , ,םילמ וזיא ץרא-ךרדב
 רףאו - 'םירובה םע, לכ רפסמב םילפכהילפכ אוה וניחא רפסמ קרויוינבו = ? הנידמבו ריעב

 ,,,רפעב םהב םירפעמה םיבבושה םירענה ינפמ םיחוטב םניא ןכ-יפרלע
 תורסרסו תונרגתו תונלבק ידידלע רשעתנ דוע םאו , המהכו המהכ הברתנ דוע םאו

 .םימולפיד לע םימולפיד רובצנו תועידיהו תומכחה לכ תא תעדל דומלג דוע םאו , תורספסו

 ? ימואלה ונדובכ תא םירהל הז ונעישוי המ

 ור םירובההימיהירבד הגה ,"םידוהיההתגידמ, תוציחנב קפס ליטמש ימ רוע שי םא

 , איה תירשפא המכו איה הצוחנ המכ , תעדל ותוא
 הקירפא בגג הצקבש דנאלפאק  תנירממ םינפל ואצי תוחפשמ םיפלא תשש קר

 ,'סע, םהו השאו שיא ףלא תואמ יתשכ םה התעו ,ץראה ןופצב ,האלה טעמ וזחאנו
 ןיב ,הירכנ ץראב ,םינקזו םישנו ףמ ,השאו שיא , םירוב ףלא תואמ יתשו
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 ,םישעמו תובשמחממ

 לש איהה הרישה תא ונל ורש ףכדלכו .הזה רכדה לע םהל הנינשלו לשמל ונייה רבכו
 יסהינבהינב וכ , ךכ ידיל רבדה עיגהו ...הב ןימאנש שי ונמצעב ונחנא םגש דע ,'תונדחפ

 טימאי אל םג , םתעשב אמורדתמחלמדילעב לש םהינבדינב ,"םלועההתומואבש םיזעה, לש

 .'םידוהיה-תנידמ, לע םהל םירפסמש העשב םהיתותפש לע הלעי קוחצו םהיתודיתעב

 ! הנידמה לכ תא ובירחי "טיקוזובדישב, האמו - םידוהיהרתנידמ -

 | םיקיזמה ןמ ו הרמשל ידכב היהנ םיכירצ םיקזוק דודגלו - םידוהוהדתנידמ -
 הב קיזחהל ידכב .םלועההתומואמ חקנ .רמשמ"ישנאו  םירטושו - םידוהיה-תנידמ =

 ! "חרזמ,ה 2 תומוקמו *תוילע, לע ובירי םידוהיהש העשב םירדסה תא

 פע םחלנש , לדהו ןטקה םעה לש םהינבדינב יפמ דימת םיעמוש ונא תאזכו תאזכ

 תוינידמה תוינויצה ידגנתמ יפמ דימת םיעמוש ונא תאזכו תאזכ . תוכלממה תרבג אמור

 יעבדכ יםידוהיהדתגידמ, תא רדסל םיינחורה וניתוחכב קפס ליטהל וזיעי אל םאש , תישעמהו

 . םיירמחה וניתוחכב קפס ולישי

 םיינעו םינומ האמ ,םינומ תרשע ונממ םינטק םירחא םימע שיש  ,םהל היכות םאו

 דישב, ינפמ םיאריתמ  םניאו םצראב םתמדא לע םה םירד תאז לכבו , תעדבו ףסכב ונממ

 "מה םינדחפ לארשי, .. , לארשי ינאשו םלועההתומוא ינאש : ךל ובישי , םיקיזמו "םיקוזוב

 . . .דצה ןמ הלועמ הרימש םיכירצו
 ןינבב קלח חקי אלו קוחרמ דומעי תאזכ תעל רשא לע ותוא חיכותו רישעל אבח יכ

 לבא ,חזה 7 0 קלח תהקל אוה ןוכנ ובבל לכבש ,דימ ךל בישי ,לארשי תיב
 ןמ וא הרמשי ימ  ןנוכתו הנבת 4 םאו , םידוהיה-תנידמ לש התורשפאב קפס ליטמ אוה

 ? םיקיזמה

 לעפמב ףתתשהל השקבב וילא ונפ ידמ רשא ,ומעב לעבו דחא ריבנ ינא עדוי

 ,"םידוהיה רצוא, לש תוינמ תטקלו םילקש תתל ,הכימתה תרבחל רבח תויהל ,ימואלה
 טרש רותכ דימענש ,יאנתב קר , ונוה לכ תא הזה קסעב חינהל אוה ןוכנ יכ ,ןואגב בישה
 ,חוטבו ןוכנ היהי זא . .. וירטוש םע וריעב םירטושה-רש תא  "היונבה םילשוריב, ריעה

 רחאו .. .ןעשהל לוכי וניא "םידוהיה ירטוש, לעו ,ערגי אל  ושוכרו ריעב םירדס ויהיש

 ,םכתא יתחצנ , םכתא יתחצנ :רמואכ , וביבס ןואגב טיבה תאזה 'תמכוחמה, ותנעמ ןעטש

 ? ןכ אל םאה
 תכולמ. לע ,הלאה םימגתפהו .ונכרקכ םה םיטעמ אל ,ונכל ןובאדל ,הלאכ םיריבגו

 םיבוטה םגש שו ...םעה יפכ םימגתפל ויחנ ,"לארשי ירובג,ו "םידוהיה ירדס,ו "םידוהוה

 תימיגפה תודכעהו תולפשה ןמ המכ שיגרהל % , ןיוכתמב אלש תאזכ םירמוא ונבש
 . םירבדה הלאב שי

 כאכ ינא שינרט ,ייחלב "ארוח אתאו אקמוס לזא, יכ ,ינא שינרמ תאזכ יעמש ידמו

 ! הנש תואמ הנמשו ףלא הז ונא תולגב יכ ,יכנא שיגרמ זא .יבלב ארש
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 ! לאונסנארטו הינטירב

 ! םילשוריו אמור : ינורכז לע םילוע םישמ אלבו

 הזעונ > ,הקירפא בנגב הנטקה הקילבופירה לע התע תממותשמו תאלפתמ הפוריא

 .המכו המכ הנממ ריבכו לודג םע םע םחלהל

 ורמאיש המ ורמאי רשא ,רואנו ליכשמ םע ,הילגנא םע אוה אלה לודגה םעהו

 םיעדוי .'םירובה, םג םיעדוי הזה דוסה תאו ,ךולמי טפשמלו קדצל -םיברה ויאנקמו וידגנתמ

 םתוא וריבעי אל ,  םתלחנ לעמ םוקיחרי אל ,םצראמ םתוא ולגי אל וחצוני םא םגש ,םה

 ..ייףרטהתויח םע םחלהל וא ךרפ"תדובעל םוחלשי אלו תוחפשלו םידבעל םורכמי אל , חלשב

 ,הזה ןטקה םעה תרובג לע הלוכ הפוריא תממותשמו תאלפתמ ןכריפרלעדפאו

 הנומשו 5% ינפל זעונש , לארשי םע , לדהו ןטקה םעב התיה הרובגה ןמ המכו

 תלשומ, זא התיה שממש ,ץראה לכ שיטפ ,הרידאה .אמור ינפב לענ ךילשהל הנש תואמ
 ימ םע ועדי .םידוהיה .הלאכ םינינעב טפשמו קדצ הערי אלש  ,הירזכאה אמור ,"הפיכב

 ולפי םא םהיררוצמ םימחרו הנינח םהל היהת אלש  ,ועדי .םתירחא היהת המו םימחלנ מה

 ! הארונ תירחא ,יבא יחלא לא ! המחלמה תירחא התיה הארונ המו ,םדיב

 ,ּולָּפנ בֶרְקְּב תובָבְּו םיִפָלַא,

 ;ִָּא בֶרַח ,ועקוה םיִצע לע
 ,ּואָצָי יִבָשַּב תובָבְרו םיִפְלֶא
 ;ורַּכְמְנ ןאצְּכ תובחרו םיִקושִּב

 ּוְבְחַה רובב תובָבְרו םיִפָלֶא

 "ור תוי חְדיציִרפל תורָבּ
 .("תוירא ינש ןיב, , ג'לי יריש)

 םתרובגב וחטבו םהלהל וזעונ תאז לכבו .שארמ םידוהיה ועדי אלה הלא לכ תאו

 אמור ינפמ וליפאו לכ ינפמ ודחפ אל ,"םלועה-תומואבש םיזע, + וחצני יכ , וקו ונימאהו

 , ץראה לכ שיטפ
 ,ונא ןיא לארשי ינב ונחנא םג לבא , הנניא אמור .זאמ ורבע ופלח םינשב תואמו

 , בלדיגומ ונא "ונינכש, ינפבו ,ונמצע ןיבל וניניב ונא "םיזע, .איהה תעב ונייהש המ דוע
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 .םישעמו תיגשהמ

 , ממ םיער ויה םהה םיטעהו ,וחילצה | ,הירוטסיהה קוש לא  ,םלועה לא ואב "תונקיר
 ,ונידיב הלע אל םולכ , וניתולוגסו וניתוחכ לכ םע ונחנאו .. . ונממ םיעורג ,ונממ םי.ומח

 .תויהל תונמאה ונל הרסחש ינפמ

 ; רחא ןפואב תויחל ונלוכי אל ונתירוטסיה ךלהמ יפרלע !אל ? תאז לע "עטצנ םאה
 האנשו האנק יניעב וילע םיטיבמ ביבפמ לכה  ."הבדה ונממ םישרוד ,הברה ול הנתנש ימ,

 ,ליגרה גשומב / םייח םניא וייח דימתו . . .עורקל רשפא קרש המ ונממ "עורקל, םילדתשמו

 הזיא ךסב תשוחנ לש תוטודפ ופיכ אלמ רחאה ,קושל ואציש ,םדאהינב ינשל לשמ
 , םיבורמ םניא ויכדצ ןושאדה . ופיכב םירניד םיפלא המכ לש רחא רטש -- ינשהו , םיבוהז

 לכ דעב ןהב םלשמו ,"חוסל תודבוע ויתוטורפו ,ול ךרצנש המ לכ הנוקו ,תונקל גישמו
 םאו ,היוצמ הניא ותרוחסו ,םיבוחמ ויכירצ - ינשהו .םיחמש רכומה םגו אוהו ,  ויתוינק

 בערב עונו ,םיבצע ינונחה םגו אוה םגו ,ויתועמ תא הצריש ינחלוש ול ןיא - הנשי ילוא
 ,'הלודגה עבטמ-ה תא , ופסכ לכ תא תתל םא :הלא יתשמ חחא אלה יכ .םיחהה-קושב

 ...בערב עווגל וא ,ושפנ תא בישהל םהלדרככ דעב

 ,ארובה תודחאב :הנמהינוילימ לש תועבטמב , לודג שוכרב םייחה-קושל טאצי ונחנא

 םייחה-קושבו . המודכו תונמחהב , תמאב ,ףיהת םישודק.ב ,םיגהכ םעב , םימשה ןמ הרותב

 תולודג ויה וניתועבטמ . ונדעב רצו ןטק היה םלועה : ןתוא תוצרהל ינחלוש אצמנ אל זא

 .זא תוישונאה ךרע יפל

 - ,םיחחא םיהלא ךל היהי אל :תולודגה תועבטמה אלמ ונסיכו לבתב וגכבס ךכו

 - ףאנת אל : תולודג תועבזמ - חצרת אל , בונגת אל : ןירגיד םיפלאהיפלא תלעב עבטמ
 לשמ הלודג עבטמ לג = ,ךער תשא רומחת אל , ךעי תיב דומחת אל + הלודג רתוי דוע

 ,םייחה-קושב :ערב עווגל היה דשפא ולאכ תולודג תועבטמב לבא .התרבח

 תועבממה ןמ וזיא םינמזה ןמ ןמזב ונפלחה ו.יא ונמעל היה המ ,רעשל לק

 ,םייחה-קושב םיבוט םיהרוא .ונחנא םג זא וניה יאדוב ... תונטק תוע- י לע תולודגה

 ,ףרוערהשק םעל - זיתורטש תא רוכמל ימל תורטשההלעב ערי לבא .. .₪ ..אה םי:עהכ

 םימלש התע דוע םה הלאה תודטשה . לאל הלחתו ... .םימלועל ונרימי אלו ונפילחי אלש

 םיערק .םהב וארנ םנ רשא שוו ,טעמ םה שש .שוימ ילוא םאו .ונמואל רצואב םיחנומו

 הדועת . םדקמו זאמ םינשיה תורטשה םהו . 22 מ ה"וצמ ולספנ אל לבא .. . הצקה ןמ

 --,איה תוינעדתדועת אל איהה הדועתהו , "םיטעה רתיכ תויהל תלוכי ילבל. לא-שיב םה

 ... תו-ישעד-תדועת אלא

 המו .ונדמל אל ,"יעברכ תויחל תונמאה. ,"הלענ רתויה תבשחמהתכאלמ. ןכבו
 ? יוטסלוכ לש ורפס ונדמל
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 .קפניול ,ל א

 תערבו הגוב;ובו המכחב םיהלא חור ותוא אלמאו ,הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לצלצב םשב
 ץע תשרחבו .ןבא תשרחבו , תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל תובשחמ בושחל ,הכאלמ לכבו

 איח "םיהלא חור, הב שיש הכאלמ , ןכבו .(' - 'ב איל ,תומש) ."הכאלמ לכב תושעל
 , הטושפ הדובע . הכאלמ קר איה ירה יםיהלא חור. הב ןיאש הכאלמ לכו ,"תבשחמ-תכאלמ,
 יללכ לכ וללכנו לכה רמאנ הלאה םיטעמה םיקופפב יכ ,יל המודמכ . תבשהמ-תכאלמ אלו

 שגרנ אוה אלא ,םיללכבו םיקוחב יולת וניא 'םיהלא חורו, ,"םיהלא חור,ב יולת לכה ,יפויה

 םא ,אוה קר רשאבו 4, ריתפהל רשפאדיא 'םיהלא חור, תא ,, , ותגרדמ יפל םדא לכל

 אוה -- םירויצב וא רישו הצילמב , ףסכו בהז תכאלמב וא .,ןבא תשרחב וא ,ץע תשרחב
 .'תבשחמהתכאלמ, ריכת רימו , הלועו ץבצבמ

 ראשב םג ןייעתו הזה רבדב יוטסלוט לש ורפס תא ארקתש ירחא יכ , רמאת אמש

 לכ תועד תא טעמכ ורפסב איבמ יוטסלומ .איה תועט - רתוי עדת אוה איבמש םירפסה
 + הלא לכ ירחאו ,הכב הזו הכב הז ,הזה רברב םימעה ימכח

 28 566, 16ב םות) 16 הודת6ז 71'ו0מ,

 06 לומ 50 8|מַָא 8|4 16 ?ונז0ז.

 םיפוסוליפה לכמו -- ? תבשחמ תכאלמ תאז המ : תעדל רשפאהיא םהירבד לכ ירחאו
 רלימ םדא = ,םהיניב היה דחא קר  ,םהיתועד תא ריכומ יוטפלוטו  הזב וקסעש , םימכחהו

 תבשחמה-תכאלמ יכ ,הנוכנ דיגה יתעדלש ,םשוגמ טעמו ,הארנכ ,טושפ שיא ,ומש

 לכמ .םלוכ ירבדמ וירבד יל םיארנו .יעבדכ תויחל תונמאה- איה (.6%6 %טח\") הלענ רתויה

 שי .  הלענ רתויה תבשחמה-תכאלמ איה ירה -- 'תויחל תונמאה, "תבשחמ-תכאלמ, ינימ

 לכו םיסכנו רשוע םיהלא ול ןתנש שי .תויחל לוכי וניאש םדא שיו תויחל לוכיש םדא
 לבא , הברה ול ןיאש שיו .היחי אלו - יעבדכ תויחל ןורשכה תא ול ןתנ אל לבא ,בומ
 רתוי הבחה םייחה יפנע לכב גישי ול שיש טעמהב  .היחיו - תויחל אלפנ ןורשכב ןנוח

 ,"תבשחמהתכאלמ,ו = ילאהתתמ אוה הז ךאו .םילודגה ויעצמאב ינשה גישיש הממ

 , םינמק תוחומ , םינטק םיעב.. = םע םימע שי .םלש םע םג ןכ יטרפה םדאהכו

 תונמאה, ןורשכב עבטה תאמ וננוה לבא .., . תונטקבש תונטק , תונטק תומשינו םינטק תובל

 - , תולודג תומשנו חומו בל ילעב , םילודג םימע שיו ,םימיענבו בוטב םייח םהו - ,'תויחל

 , תויחל םילוכי םניא לבא

 שיא לכ . תויהל םילוכי ונא ןיא ,טושפ ,םינורחאה ןמ ונא ,יל המודמכ ,ונחנא
 בל המכ , שפנה-תוחכ המכ .אוה ךכ ןכדםג ללכב ונמע לכו תויחל לוכי וניא טרפב ידוהי
 ,בוטה | וננוצרב םגו  ,ונהרכ-לעב םינחורה וניתוחכ תא ונזבזב המכ !ונברקב ויה המשנו

 םע תויהל ונלוכי דוע ונלצא ראשנה טעמב םגו ,..םהמ תלעות לכ ונל ןיאש םירבדל

 .וז תונמא ונל הרסח . תויחל םילוכי ונא ןיאש יגפמ ונידיב הלע אל המואמו . , , הלונס
 סידיב, רשא ,םירהא םימע וז תלוכידיא םישיגרמו םיאור ונא ונימידירבד לכבו
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 םישעמו תובשחמ

 הנתנש , הילע ולילעה יכ , טפשמההתיבב םימשאנה לספס לע-םשמו .. ,הלאכ תורענ דוע

 םיעבשומה םיטפושה .ופסכ תא בונגל ידכב ,יקסלעימס רחוסה , הבגעמ סוכב תומהדםס
 ףרגהש | ,רבדה לגלגתנו ,ךרפ"תדובעל הנידדרזג תא ואיצוהו תועט יפ"לע התוא ומישאה

 דא , התוא ףרגה רכיו .םיטפושה ןיב ןכדםג היה ,ודומל קוח תא רמג רבכש  ,בודוילכ)

 ואטחב לקלקש המ ןקתל ובל לא םשוו ,וילע רבג םחונהו - הריכה אל איהש יפדלע
 לכש ירחאו .. .וב קר ,וב יולת הלוקלקו התלקלקל הנושארה הבסה היה אוה יכ , ןושארה
 , םיינעה םירכאהל ושוכר לכ תא קלחל רמא רמג ,והותב הלע הנידדרזג תא עורקל ולמע

 עוסנלו השאל ול הבולסאמ הנירתכ תא תחקל ,טושפ שיאכ תויחל ,ולש םלועדידבע ויהש
 ,"תירסומה םתיחת, הליחתה םשו ,ןילאכאס יאל המע

 ,םייחה ןמ םיחוקלה וירויצב ארוקה בל תא שיערמש ,הזה אלפנה רופסה ןכות הרצקב והז

 ולאכ "תונרתכ, המכו המכ שיש ,ארוקה יביבח ,עדנ אלה ונמצע ןיבל ונחנאשכו
 , . . םינתוחמו םיבורקו ןהמאלרבו ןהבאחרב ידי לע "םיתבהרילעב, יתבב ותפנש ,וגמע תונבמ

 לע הפרה תוטעל וזעונש ,'תולוונמה, תא הפרחב שרגל ןה תורהממ תוריבגהל "דוסה, עדוהבו

 ואלממ ןה ןתוהלו ונתפרחלו , יחד לא יחדמ תוכלוה הלאה תורענהו .. ,"םיתבהילעב, ינב

 וליפא אצמנש ונעמש אל ןיידעו .. .םוחתל ץוחמו "םוחתב, םימסרופמה םיתבה לכ תא
 םהבש םיחבושמהו םיבוטה . .. לקלקש המ ןקתו וישעמ לע טרחתנש ,ונב דחא יבודוילכנ,
 םיחקול םה ךכדרחאו . םהידי תא םיצחורו-םוכס הזיאב התתפתנש הרענה תא סייפל םילדתשמ

 ץראל-ץוחל ועסי וא . . + םירוענ תאטח לע הבושת שקבל 'יברה,ל םיעסונו , אינודנ םע םישנ

 ..+רבד ןיא וליאכ . , ."שבדהרחרי, תא בוטב תולבל
 , םימעה לכל ףתושמו יללכ ותויה תאפמש | ,הזה רופסה יכ ,יתרמא רשא אוה

 , תירבע קר אל תאצל ךירצ אוהו ; ונל םג ותעב רבד היהי , תונושלה לכל התע ותוא םימגרתמ

 ! ודרהיו -- וארקי , םהיתוחפשו םהינבו תומאהו תובאה ותוא וארקי ,ינוגר'ז םוגרתב םג אלא

 ילבמ רשא : תונטקה םירעב םיטייחהכ ונגה ,  תורפסהל עגונש המב | ,ונחנא לבא

 ,ןבומכ ,דימתו ,דקתשא לש םינשונ "םילגרו'ז+ םינוק םה ,םישדח םילנרו'ז גישהל תלוכי
 דירעב תלחתמ איה תולודגה םירעב הרבע רבכ הדומהש העשב | .'הדומה, תא םירחאמ םה

 קר אל וניאר ףכ .תירבע ותוא םימגרתמ ונחנא חכשנ רבכ רפס הזיאש העשבו ,רעצמה

 םגרותי ,ןבומכ ,יוטסלוט לש ורופס םגו .. .םידבכנ רתוי םירפסב םג לבא , םירופס םוגרתב
 . + . תבשחמהתכאלמ לע ורפס תא םגרתל םירמוא התע"תעלו ..חלכ וילע רובעיש ירחא תירבע

 יתננובתהשכ  ,רתומל ונל הזכ רפס הנושארה הפקשהבש יפדלע"ףא ,תאז לכבו

 . הזה רפסה תא םג ומגרתיש ,ילוא יאדכש ,יתחכונ , בטיה

 תאז המ ,יפויה תולוכג ירחא שורדלו רוקחל-אוה רכזנה רפסה לש ורקיע לכ אלה יכ

 ,טעמ ונל ליעוהל לכות הזב השירדהו הריקחהו--? רעוכמ המו הפי המ ? תבשחמהתכאלמ

 יתארק האר, :רומאל הרצקב ונל רפסמ וכרדכ כותכהו ? תבשחמ"תכאלמ תאז המ
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 יקסניול יל א

 יאדוב םהו , ןאמרדוזו ןאמטפיוה , ןסביא לש תומרדהל ,אלוז לש םירופסלו , יוטסלומ ירפמ
 ידיילע םיברב ומסרופי ןכדסג םהה םיבתכמהו = ,םיקיתעמה לא םיבתכמ ובתכי ןכדסג אלה

 .בוטב הארנ דוע ,היחנו הכזנו 'ה ןתי םא רוצקב . . . תומרגלט

 הקול יתייה - ריכזמ ינא יאטח תא -- זא יכ ,רחא יומדק רבכ אמש ,יתארי אלמלאו

 םהירפס תא םגרתל ידכב אל , םיבתכמ םהל בתוכ יתייהו םחה םירפוסה תא *הריכחב, ימצעב

 ,רחא ינמדק רבכ יאדובש ,םנמא ,המדמ ינא .םוסרפל תוכזל ...ידכ אלא ,םתושרב

 יאדוב ,הלאה םימיב םוסרפל תוכזל רשפא יא , םירפוסה תוארבו .עודיכ , תולעופ תואמגוד

 הארנכש  ,יוטסלוט לש ורפס תא םגרתמהש ,רשפא דאמו . הזב שמתשהלמ וצימחי אל

 לכ תא תחא המישנב םגרתיו השעמ ותוא השעי ומצעב אוה ,רבד ותואל אוה לודג החמומ

 .תושדח תומרגלטל םויו םוי לכב הכחמ ינא - היהיש ךיא .,,השדחה תיפוריאה תורפסה

 ינא .חקול רקוב רקוב ידמו :  םינותעה תואירקל יתקושתו יתחונמ ילא הבש זאמו

 ,הנאובתש םוי לכב ןהל הכחא ,ןניא ןיידע םאו . תומרגלט שקבמו ידיב ןותעה תא
 תוינקֶהו ,'סופירד טפשמ, לש םיבוטה םימיהל ,יתומדקל יתבש יכ ,ינא שיגרמ ללכבו

 , םנרתמה + םימוגרת לש איהה הירוטסיהה לכב אלפתמ ינא תחא לע קר .. .האלמתנ יבלבש

 לא תוכייש םוש ול ןיאש רפס םגרתל ,הז תוטשל האר המ ,הלאכ "םינינע,ב אוה חקפש
 התע ספדנה יוטסלוט לש ורופס תא םגרת אל המלו ,"ולכע,לו ומגרתל דואמ השקו ונייח

 ,רבחמה שקב הארנכש המ ,"םוסרפל, רמולכ ,אנידד ארקיעל יכ , המדמ ינא ?יהיחתה. םשב

 ,'היחתה, םוגרתל םג םסרופמה ובתכמ תא בתוכ יאדוב היה יוטסלוט יכ .אתוקפנ הזב ןיא

 ומכ / בתכמה תא םסרפל זא םג היה רשפאו ,'תבשחמ תכאלמ, לע ורפס םוגרתל בתכש ומכ

 הסג איהש ,התע רשאמ הפי רתוי טעמ הלוע התיה המאלקרהש אלא :התע ומסרפש

 , תלעות וזיא .איביו רמגי םוגרתהש ,תווקל , תוחפה לכל ו יכ . .;רתויב תטלוב

 אוה  "היחתה, ןורחאה ורופס  ,יוטסלוט "ש וירופפו וירפס לכמ יכ .., ,התע ןכ ןיאש המ
 הנושלל םג אלא ,תירבע קר אל םגרותיש יאדכו :ונייחל םג תולודג תוכייש ול שיש .,ידיחיה טעמכ

 . + . ןהיתוהפשו *תיבההתולעב,ו  ,םהינבו "םיתבהרילעב, ותוא וארקיו ,'םיבוט תב הרש, לש
 , םימיל הריעצו הפי הרענ  ,הבולסאמ הנירתכ .םכל עודי  יאדוב הזה רופסה ןכות

 התתפתנ ,'הכינח, ,ןירוחדתב היצחו החפש היצח רותב תונקז תוליצא לש ןתיבב הלדגתנש המותי
 אבש , תונקזה תוליצאה לש ןתוחאְןב ,םימיל ריעצ ךרבא ,בודוילכַעָג ףרגה ידי לע טעמ

 ףרגה תבהא םג-רחי םהמעו ושפחההיחרי ורבע  .םידומלמ .שפחההיחריב ןתיבב ןסכאתהל

 קר רשאכ יכ .הבוזעו תדלל הרה , תוהנאל בזע התואו תוחונמל עסנ אוה .הפיה המותיהל

 לע החפשה הליצאהש  ,יהפרח,ה תא לכלכל ולכי אל  ,תונקזה תוליצאהל 'דופה. עדונ

 רתוי תותפתהל הפוסש ,טעמ ךא התתפתנש הרענ לככ ,ןתיבמ הושרגו --'םיליצאההןב,
 הבש אל בוש אטח םעמ המעטש  ןויכמ :ןנד הבולסאמ הנירתכ םג | התיה ךכ | ,רתויו

 הנבושת אל םשמש , ןורחאה םוקמה דע ,יחד לא יהדמ הכלהו 'ריל דימ, הרבעו ,  התומדקל
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 .םיש עמו תובשחמ

 תשמח טעומה ךסה ,ישארמ אצי סרט "הרוטלוק,ה לע  סרגנוקהב ןתמהוראשמה
 ונל ןיא- :תולוקה ,ונל ןתנ םרמ ,רכע תפשב דומל-ירפס םיפדהל ידכ ונשקבש ,םיפלא
 הארנ .ינזאב םילצלצמ דוע ,יסעלאקשב ץפח וגל ןיא. םינפל וארקש ומכ ,יהרוטלוקב ץפח
 לכב הגהו םואתפו - ,םינברה ...לעו םילקשה לע תוינויצה תא  ודימעה וליאכ היה

 ! תירבע םגרתנ יוטסלוט לש ורפס םגש , המרגלט םינותעה =
 , וננושלל םגרותמ תבשחמ-תכאלמ לע יוטסלוט לש ורפסו .ןיא םידליל דומלהירפס

 , סרגנוקהב םימכחה םג ומלח אלש ,הרוטלוק ךל אה
 אל ןושארה סורטנוקה ןמ האלהל יכ ,רשפא ראמש  ,ומצע םוגרתה ירה אלו

 תומדגלט לע ךדועמ , ירבעה ארוקה ,התא תמלחה . .. המצע ינפב המרגלטה ירהכ ,עיג

 יתמלח יכנאו - ,וננושל לע יתמלחש תומולחה לכב .שובא אלו הדוא ,  יכנא -- ? הלאכ

 .יתמלח אל דוע הזכ םולחו - הברה
 יכ  .חישמההתומי וברקיש , תודוהל ונא םיחרכומ ונחרכ-לעב ולאכ תומרגלט ירחא

 ואיבהו. ...דע רבע תפשל תיזעול ןושלמ רפס םוגרת לע םייללכה םינותעהב תומרגלטמ
 ל'ז יבא היה קידצ המכ ,שוחב התע ינא האורו ... ךכרלכ בר ךרדה ןיא  'ןצוחב ךינב
 קר אוה ןתמכחב םלועה"תומוא ואיצמהו ומלועב היבקה ארבש המ לכש  ,דימת ורמאב
 ,הלוגס םע , לארשי  ינבש ידכב לזרבה-תלסמ ואיצמה .ותלעותלו ירחבנה םעה, תבוטל
 , םהיתושנ תא ןנעל ,םיקסע שקבל -- םימולשת ילב םילספסה תחת םימעפלו -- עוסנל ולכוי
 לא עוסנל םמצעבו העושיההיניעמל םהיתויער תא חלשל ,הטילפ תושעל , הטימש ארקל

 ילארשי ינתוחמ, תא ךרבל ידכב | ,ףרגלטה תא ואיצמה : הלאכ תועיסנ המודכו . יברה
 תא ךרבל : הדשהדריעב ריבגה תריטפ לע ןנוקל + תוכוראו תולודג תומרגלטב םהינב תונותחל
 הלע הקידימאב יכ ,הלוגה תוצופת לכב עידוהל המל ידכב  רקיעהו : םיבורמה "לבויההילעב,
 ... םילפכדילפכ = םה ולעיש :דכב / האובת רוכל הטורפה יצחכ רעשה

 ואיצמה ,ואיצמהש המ לכ ,יתעדל .וידבדב ק%+ = הל יתזעונו זא יב התיה תודלי
 תסנרפ חפקל ירכ לזרבה-תלסמ חא ואיצמה .ו = הלקתלו םמצע תאנהלו םתכוטל קר

 .. .םהידי דחסמב חולשל ץדאההימעל תוזט ז לו תוינסכאהדילעבו םירבעה םינולגעה

 תולילעה לע | , לארשי יעשפ לע לבת יבשוי ' דוהל רהמל ידכ ףרגלטה תא ואיצמה

 ריצה דע ינופצה ריצה ןמ ,לבת יבשז לכ וע. וניכהש תוכמה ₪ ונילע םילילעמש

 .. .םהיתויונח תא וסרה היאו םהיתונולח תא ו 'א |. םידוהיה תא וכה היא ,  ימורדה
 . . םתנוכתמכ ושעיו ועדי

 דומעו דומע לכ לע התע טיבמ ינא .ירבד לע הת = ידחתמ ינאו זא יב התיה תודלי

 אלה הלא לכ :רמואו ןואגב םהילע טיבמ ינא .\ .ובש? הראפת"דומע לעכ ףרגלטה לש
 ואשע , ונמעו ונתז** דובכל , תומרגלט המכו המב = עדו ימו ,ינשמשל אלא וארבנ אל

 ראשל .. .יקיזעמ ואצמי אלה יארוב יכ 1קלא: ש ו.עה ישאר לע ,הזה עגרב ,תעכ
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 לקסביול ₪

 תובהלתהו םיחוכווו השעמו הדוכע לש  םימי תנומש ירחא ,תונכה לש םישדח ינש

 , ונרבדש המכ .רמגהל היה לוכיו ךירצש ומכ אל ןכדםג רמגנו רבע הנה , בלה-תושגרתהו
 ורבדש המכ | ,תוינויצה לא םעה תא ךושמל תולוכחת ונשקבו ,  ונצעיתהו  ,ונחכותהו
 דע עזערזג אל םידוהיה םלועו - םיסרגנוקה תשלשב ץראו םימש ונשערהו ,  תושקו תוכר

 םירועה | ,ועמשי אל םישדחה | ,וציקה אל םינשיה | ; יתנמאהש ומכו יתיוקש ומכ  ,דוסיה

 םידוהיה םלועו | ,וכרדמ בש אל םעה , ללכבו ,םהידי תא וחתפ אל םינצמקה ,וארי אל
 ,, ,ןוממשו תזינקיר , תופיע ןיעמ יבלב יכנא שיגרמו . גהונ  ,סרגנוקה ינפל  ,וגהנמכ

 לש תומרגלטה תא | ,רקבבררקבב םינותעה תא אורקל הנורחאה תעב יתייה ליגר

 ,סרגנוקה לעו סופירד לש וטפשמ לע תושדח ,'דחוימה ונרפוס, לש ןתואו *תיללכה תונכומה.
 הרגדהלעמש ,שארמ יתעדי יכ  ,ידיב הלעה תא יתחקל ץפח אלבו ?ארקא המ - התעו
 יוטסלוט לש ורפסש , המרגלט -- םאתפו .ונעימשי אל תושדחו , לומתאמ ונעדיש המ אוה

 ןיעמ ,ונילא בתכמ םג יוטסלוט בתכ בגא ךרדו ,  תירבע םגרתנ "תבשחמהתכאלמ, לע

 . הבושתב םריזחהל "םירבעה לא, םיבתוכש , םיעודיה םיבתכמה

 ןפוא לכבש , הכיתח !יוטפלוט לש ובתכמ - סרגנוקהו סופירד לש ומפשמ םוקמב

 םינמסמ ןכהםג ,סרגנוקהכ ,סופירד לש וטפשמכ , הלאכ םיבתכמ יכ ,דבבתהל היואר איה
 . ..העודי הפוקת

 רהסמוהקסעדיבתכמ = , תודידידיבתכמ = / הבהאהיבתכמ  :םה םיבתכמ ינימ העברא יכ

 ,.+ הבהא לש םה קר םא , הבהאהיבתכמ , ןבומכ , םה םלוכבש םיבומה ."םעל םעמ, םיבתכמו
 קר םהו ןידירומ אלו .ןילעמ אל - תודידיריבתכמ = ,קסעוהרחסמהיבתכמ - םהכש םיבושחה
 ןמזמ םיחלשנ םהש ,םיבתכמה םה םהבש םיעורגהו ,ןמזה תא תולבל טושפ טופטס
 ןיאו , םיימינפה ויקסעב דורמ םעו םע לכ ,םולש תונשב , ןנוקתכ םינשב .'םעל םעמ, ןמזל
 טעמכ ,קסעוהרתפמדיבתכמ רבלו ,םהיתועדו םהיתובשחמל םירחא םימעל ללכ הנופ ובל

 ליחתמ דחא םעו ,םלועב היפומלרדנא האבש ןויכמו .םולכ הזל הז םיבתוכ "םימעה, ןיאש
 ותניכש יפנכ תחת וסינכהל םא , ירמחה וא ינחורה ורשא ליבשב ,ורבח םעה ליבשב גואדל

 םעמ, "םימסרופמ,ה םיבתכמה תא בותכל םיליחתמ םה זא , המודכו , ותלכשהב ותוכזל וא

 "רבכ םעהל ,אטוחה יוגהל , וטממ שלחה םעהל בתוכ ויניעב קידצהו ףיקתה םעה . . ."םעל

 םיבתכמה םה הלאה "םימעההיבתכמ,בש םיעורגהו .. .וישעכ לעו וכרד לע והריהזמו , ןועה
 תוחפה לכל םה םתוסג לכב ,םירחא םימעל םיחולשה 'םינעה יבתכמ, יכ . ונילא םיבתוכש

 הבושת, בישמ אוה בור יפ לעו  ,בישהל ימל עדוי יא נודה יוג.הו = ,"תקיודמ תבותכ. םִע

 םנש , םירבעה ונילא םיבותכה םיבתכמה ,ןכ אל ... יעבדכ תגותכה יפדלע עיגתש ,"הכלהכ
 ףרגה םע חכותהל אל ,יתנווכ ,םנמא ,תאז אל . . ."תבותכה יפדלע. םהילע בישהל רשפאהיא

 המרגלטה ילע הלעפש , הלועפה התיה הלודג המכ , ךל חיכוהל קר ,םעפה יתיצר יוטסלוט

 ,םגרתמה לא ובתכמ ףוריצב ,"תבשחמ תכאלמ תאז המ. :ור6ס ..וגרת רבדב התעשב תמסרופמה
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 אא

 ,הל ןיא שרודו הבוזע וננושל יכ , םיננואתמ ונחנאו
 ,םנינואתמ ונא אושל
 יכ , םירקבל םישדח תומרגלטב םיעידומ םלועה-תומוא לש םינותעה לכבו -- ! הבוזע

 רתוי השורד : השורד לבא ,וזכ ןושלל רמָאי הבוזע אל. תירבע םגרַהָנ יזעול רפס הזיא
 .םלועבש ןושל םיעבש לכמ הברה

 ? ןושלל ןושלמ רפס הזיא םגרתנש ,םלוע יאבל ועידוי וזכ יבמופבש ,ךמימ תעמש
 לכב ןושלל ןושלמ הנשב הנש ידמ םימגרותמ םירפס םיפלא ילואו תואמ המכו המכ
 יכו + םולכ הזמ םיעדוי ,הזב םיקסועה םיחמומה יתלוז ,םלועב שיא ןיאו תויחה תונושלה
 יעלסמ, ונצרא יבשוי לכל יימות םיעידומו םיעירמו םיעקות וננושלל "םהלשמ, רפס םגרתנ

 ,"תטהולה הריכלוכ לע הרקה דנאלניפ

 . ןושל םוש התכז אל דוע ,יל המודמכ ,הזכ דובכל

 ימ בקעיב רבד לפנ םאש ,ונתמואל תעדונ הריתי הבח יכ  ,רבכמ ונעדי םנמא ןה

 -לעב הלילה וא ,הרבע רבדל רוסרס , לארשידעשופ , לשמל ,אצמנ םא ,םימעב ועידוי

 ידוהיהשכ לבא . הרבע רבדב שפתנ "ידוהיה. ינולפו ינולפ יכ , ועידוי דימ , ומצעב הרבעה

 המכ ליצהל הפגמה "יליצּב, תא קיבדהו הנכס םוקמב ומצע תא דימעה ,לשמל ,ןיקווח

 ילבמ *הפגמה יליצב, תא קיבדה 'רוטקוד םתס, יכ ,ומסרפ ךא זא , תוממ "םיידוה, םיפלא

 יכ לבא : רבכמ ונעדי תאזו ,ריבכמל תואמגוד ונל שי הלאכו הלאכ  .ותודהי תא ריכזהל

 .שודחה והזו , ונעדי אל תאז - וננושלל םג םלועההתומואמ תעדונ תדחוימו הריתי הבח

 לכל יעבטמ שגרתמו לעפתמ ינא לבא ,ארוקה יביבח ,ךמע התא ךיא ,עדוי יניא

 בבוסמ ללמואה ישארו ,הלא לכל "יתשערתג, ןכדלעו , לגרומה לובגמ טעמ אצויה רבד

 המסרפתנ זאמ םישדח המכ ורבע רבכ .גנועו תוקיתמ בורמ הקזחב םעפמו םעפמ יבלו לנלגכ

 עדוי ימו ,יברקב םעפי דוע יבל .,,הרכזא יכ תעכ םגו ,איהה המיענה הרושבה םלועב

 , יתחונמל בושא יתמ
 ,'סרגנוק,ה ירחאו סופירד לש וטפשמ ירחא ףכית םימיה ,יביבח , ךשפנב אנ רעש

 וזיא ךכדרחא וריאשה - רמאהל הנתנ תמאה - םהינשו , המכ הז יבבל תא וחקל םהינש
 המכ ,םיבואכמ המכ ,הלילו םמוי טעמכ וב ושד םינש שלש - ! סופירד לש וטפשמ ,יבלב תוינקיר
 ,תמאל יתיוקש שיו ...רשוימו טפשממ ,תמאמ יתשאיתנש שי ! וב יתרשק תווקת המכו תוקזצמ

 תמא ןיא .הזכ יזורפו טושפ ןפואבו , טפשמה רמגנ הנהו םואתפו . . .םשהרשודקל , טפשמל
 ירחא ,תלחות לש הנש ירחא - !סרגנוקהו .. .לכ ןיא ., .ןיא םשהרשודק םגו טפשמ ןיאו
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 ,י ק פג ל לא

 ןנובתתש דצ הזיאמו וילע טיבתש | ךיא יכ | הזה דובכה לכל סרגנוקה אוה יאדכו

 , םיקלטיאה ורמאי םאו .ןיא - ידוהי שיאל , ןבומכ - הלענ רתוי הזחמו ,"אשנו םר, אוה ,וב

 הארש ימ .סרגנוקה לע ןכ רמול ונחנא םילוכי םהמ רתוי - , תומלו לופאינ לע טיבהל יד כ

 אל אוה ,סרגנוקה ייח הלאה םיטעמה םימיה תא היחש ימ ,וייחב תחא םעפ קר סרגנוקה תא

 , םירחא תומוקמב םייח לש םימי המכו המכמ ןאכ םייח לש דחא םוי הפו .היח אושל
 ראתל השק .ידועמ יתיאר אל הממורו הפי רתוי הנומת . תושפנ חקול - ותוינוציחב סרגנוקח

 ףא ודיגה אל -- םירפוסה םכל ובתכש המכו ,סרגנוקה לע םיכופשה רדההו דוהה תא םירבדב

 עבראמ ופסאתנש | ,םירוחי יכ = , שיגרה םיאבה ןיב תויהל הכזש ימ לכ | .ירישעה קלחה

 ןאכ .תשגרומ הניכשה | .םהיניב היורש הניכש תמאב ,ללכה ינינעב קוסעל ץראה תופנכ

 םייחה ןמ םינוש סרגנוקה ימי לכב ךייח .הניכש שיגרת הנופ התאש תונפ לכב ,ישממ ןפואב

 . +: תיחת המל ןיבתו עדת , 'םיאלמ. םייחה ןאכ .וירחא היחתשו סרגנוקה ינפל תייחש
 ,הנה ויתא ,ונמעב בוטו רוחב לכ ,חומו בל ילעב לכ | , תועדהיגוה לכ הנה ויתא

 המ , תוארל המ ןאכ אצמי רחא לכ .שקביש המ אצמי םכמ דחא לכש ,חוטב ינא ןוכנו

 .ריגהל המ ...םגו , ץומשל

 ,ושקביש המ ואצמי יאדוב אלה םה | ,ןיע הארמל םיבהלתמהו םישגרתמה הלא
 תא אלו "ךות,ה תא ,םיחרפ אלו ירפ םישקבמה , תוינוציחה תא םילטבמה הלא וליפאו
 לכ ,םיאלמ ךכרלכ םה סרגנוקה ייח יכ ...  .הבדה ,הברה ואצמי םה םג -- ,הפיה הפילקה
 .ץפח םהב אצמי וחורו ומעט יפל דחאו דחא לכש דע , םינוג המכל םידרפתמ ךכ

 םייח יח אוהו ומצע ינפב הירב ןיעכ אוה סרגנוקה .אוה ןכו - יסרגנוקה ייח, יתרמא

 תלעותה יפדלע קר סרגנוקה תא ןודל םיאשר ונא ןיאו םיכירצ ונא ןיא ,ול קר ,ול םידחוימ
 8מ ומ !₪ז 802 --ומצע ינפב אוה איבש תלעותה יפדלע אלא , תישעמה תוינויצהל איביש

 , תישעמה תוינויצהל איביש וזמ רתוי הברה  לדגת ילואש ,תלעות , ללכב תודהיהל -

 לכו . םיבורמה ונמע יכרצ לכ תא םרגנוקהב םילות הילעש , דתיה קר איה תישעמה תוינויצה

 ,םדיב הלעי אל רבדהו , דאמ ונשי ,וגשי , "ותניכש, תא םצמצלו ותוא ןיטקהל וצריש הלא
 , םתיירב תלחתמ םהל וותהש ,רצה םגוחמ ואצי  ,םרצוי ןוצר תורמל ,רשא םירבד שי

 ארבג אל יאדוב ותיירב תלחתמ ,םרגנוקה אוה ןכו ., ,דצ לכל ובחרתיו הלעמ הלעמ ולעיו

 אצויה לכ תא ונממ קיחרהל ולדתשה רשפאש המ לכבו , תישעמה תוינויצה ליבשב אלא

 ,הוה ןיממ תולדתשה לכ לע רבג ובש םיחה חכ לבא , תישעמח תוינויצה לש הלובגמ
 .. , תינחורה תוינויצה לש הזכרמל סג היהנ ,עודי גשומב ,סרגנוקהו

 ןכ .היהי - הנה ,ונטע לכ לש ינחורה .זכרמה = רוע וניא סרגנוקה התעדתעל םאו

 תושעהל הריתע הפ יכ ,ינא ןימאמ .. .ובש םייחה חכב ינא ןימאמ .ןכ תויהל אוה ךירצו

 ++ ,ונמע חורבו - בחר רתויה הנבומב ונלש הירוטסיהה
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 םישעמו תובשהמ

 רמסמה וליפאו  ,ףרה ילב דובעיו הקזחב בוסי םייחה לגלג  .ותוא תחכושו ונממ תקחרתמ
 םילצואה דעריררהמ רתוי הברח ךרע אוהה עגרב זל שי ,הנוכמב ץוענ אוהשכ , ןטק רתויה
 דחפ ינפמ רתסהל תושרה ןיא טושפה אבצה=שיאל םאו . , . תונוכמ תובבר יד תכתמ םברקב
 םוקמב םג המו ,םילאריניגהל ,אבצה ידקפמל רמוחורלק , תיאדו הנכס םוקמב וליסאו , ביזאה
 לא אובל ןושארה ,וליח שארב דימת תויהל ךירצ לאריניגה |... .הנכס לכ ןיא תמאבש
 רניתואבצ ידקפמ ,  ונתורפס יריבא ,ונלש םילאריניגהו .התוא בוזעל ןורחאהו הכרעמה
 . םהיתבב ובשיו םעפה ודבכתה - ! רפסב ןורכז תאז .בתֶּבִת - םהיתוגלפמל

 +תומש.ה םיברב ועדונ רשאכ ,יניעב קפס ןכדמג ? סרעוקהל הבוט הזב ואיבה םא
 : ורמאו וחמשש , הלאכ ואצמנ .יאנגל ושררש שיו חבשל תאז ושרדש שי ונל ורסחיש
 ובצעתה םיריצה לש לודגה בורהו , רואמ םיטעמ ויה הלא לכא . 'ונל חוריהתע !ונרטפש ךורב
 לע ובצעתה םבכל רתסב םה םג - וחמש ןיעדתיארמל רשא , הלאה םיטעמה םגו ,הז לע
 דימעמ ,ותחמש לע ואב אל םידבכנ רתויה םיאורקהש ,ןתוחמה ותואכ .. .הזה ןורטחה
 םידיצ זיא וגל םירפח וה םא .. .םהל ובל םישי אלו םהב ךרצ ול ןיא וליאכ וינפ תא
 , םרדעהב םולכ םירסחמ ויה אלו םתויהב םולכ ופיסוה אלש םיריצ ,תודוגא וזיא לש
 תאו - תועדדיגוהו םימכחו םירפופ המכו המכ וגל ורפח יכ לבא  ,םירעטצמ וניוה אל -
 :םיתכדילעב ,"םיתבדילעב לש סרגנוק, םעפה היה סרגנוקה .ונתאמ דחאו דחא לכ שיגרה
 תע לכב םינוכנה ,םולשו החטמ יבהוא ,םיבשוימ ,השעמהישנא | : הלענ רתויה ןבומב
 הפי סרגנוקה הלע  ,םיתכהילעב לש תוארה-תדוקנמ .םולשה ןעמל קר םהלשמ רחוול
 לע טיבנ סא לבא .'ווצי םירשכו םיבוט םישנאש ומכו 'ה הוצש ומכ, | ,היה לכה , דואמ
 דסי ,'ץצופמה רמוה,ה ותוא ול רפח דוחיבו ,הברה ול רסח - תרחא הדוקנמ סרגנוקה
 יתמש ,ידמעמ יפדלע  ,ימצעב יכנא - ? שייבתא המלו ,יביבח ,ךממ רחכא המלו .שאה
 דעב .(אטילב םירמואש ומכ) "טַאטש,הו החונמה תא בהוא ,םיתבההילעב גופמ יננה , יעבטו
 לע ישפנ הבאד תאז לכבו .. ,הברה הברה רתוול יכנא םג ןוכנ יטַאטש,ו החונמ טעמ
 םידחא תודוסי תבורעת ילב = ,"ויתודוסי. תודחא לע  ,יחכונה סרגנוקהב יהזרפנה תודחא,ה
 היהו ןתי ימ  ...וב ררשש "םיתבדילעב, לש ןוגגסה לע ללכבו .. .םישדחו "םיריעצ, רתוו
 םוקמל ואוכיו וצבקתי יכ .יחכוגה סרגנוקה ןמ "םינוש, רתויו םיאלמ רתוי םיאבה םיסרגנוקה
 , ימואלה ןויערהו ונמע תוחתפתה לע 'השדח הלמ. ונל דיגהל םילוכיו םיצורה הלא לכ הזה
 ירידא לש  "תוקבאתה, םוקמל סרגנוקה ונל היחו - , ונמעב תובשחמריכשוהו תועדייגוה לכ
 הרואו הרות םג אלא ,םילקשו קנאב רברב םיקוח קר אל ואצי ונממו , תימואלה הבשחמה
 לכ ,וטמעב בוטו רוחב לכ הגה ויתא . הלוגה תוצופת לכל םיריהזמ תונויערו תושדח תועדו
 'חומב ,בלב :רבד הזיאב רישעש ימ לכ ,ונתמוא תיצמת , תובשחמהילעבו תועדחיגוה
 הושר אל תויהל ךירצ סרגנוקה ! םואלה תדובעב קלח וחקו הגה ויתא , ..ףסכב קר וליפאו
 לע םכתער היהתש ךיאו ,  לארשי ללכ לש םיברה-תושר אלא ,הרבח וזיא לש דוחיה
 .. .יטואלה סרגנוקהל דובכ וגתו הנה ויתא - תישעמה תוינויצה
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 הקזח תרוקבה ןיא ,םיפסכ ינינעב קר העוקש (התע דע התרוצב) תוינויצהש ,הנשה תומי
 היהש ימו  ,םירחבנה לש םהיתועדב ושפשפ תודיחבה לש "הבושתה ימיב, הנה ,ךכהלכ
 ,הנקת ול התיה אל תונימב טעמ רושח

 תדחוימ הטיש וזיא לש לגדל  דוחיב עבשנ אלש ,"ארפ, ינויצ יכ  ,ןבומ אליממ
 לכ יכ .החבהל לוכי אל ,תוגלפמה ןמ תחא לש "ןימאמ ינא.ה תא .,5ח לו05" לבק אלשו
 ,המחלמה טשפתת רשאכ ,אחתיר ןדיעב הלילחו הלילח אמש ,הדחפ תוגלפמה ןמ תחא
 אלא ,ץוחבמ דמועה דגנתמה וניא ,ונינינע לכב ומכ ,יביואה,ו .. ,ביואה הנחמל לוסי
 ,ונתלפת ללפתמו , וגתציחמב , םינפבמ ונמע דמועה ,'תועדב ונרבח, ,וניבהואבש בוטה
 ...חולסל לכונ אל ול ,לובסל לכונ אל ,ןפוא לכב ,ותוא ..,טעמ רחא ןונגסב לבא
 ...לארשיב השק רתויה תקולחמה אוה "היחישמ ץק ברקיו, וא יהיחישמ ברקיו, לע תקולחמהו
 , תוינויצה רבדב םג אוה ךכו םלועמו זאמ ונתמוא לש היפוא אוה ךכ

 / םעה יריצ אל ויה זא יכ  ,תודוגאה תלוכי ידכ קר ,טעמ םיריצה רפסמ היה ולו
 ץק בריו. ילעבו "היחישמ ברקו, ילעב לש + תוינויצב תולודגה תוגלפמה יתש יריצ אלא
 וברק אל זאו ,לק שגדב וליפא ןהיתואחסונ לע רתוול התערתעל תוצור ןניאש ,"היחישמ
 הנתנש ןויכמ לבא .תחא הנקסמ ידיל םלועל ואב אלו סרגנוקה ימי לכב הז לא הז םיריצה
 רפסמ יפל םיריצ הרחב הרוגא לכו יריצ, רוחבל לקש ימלשמ האמ לכל תלוכיו תושר
 ,רמגל "ש"נא,מ םניאש הלאב םג קחדה ינפמ ורחבו םיריצ לע השירדה הבר -- ,"הימלשמ,

 םניאו הגלפמ לכל ץוחמ םידמועה הלאל םג ריצ רותב סרגנוקה לא אבל תורשפאה הָנְתנו
 םיריצה - דיגהל  המו ךיא שארמ ובייחתה אלש , הלאה םיריצהו .'תכ+ םוש לע םיבשחנ
 ,סרגנוקהב דגאמהו דחאמה רוסיה ויה םה  ,תישפח הריחבו העד םהמע ואיבהש ,הלאה
 אוכלו םיחוכוה תא רומגלו לחהל סרגנוקהל תורשפא ונתנו תוגלפמה ןיב םולש ושע םה
 חףאו .ןושארה |תמודאשמב "ץצופתמ, סרגנוקה היה ,םה אלמלאו , תלבוקמ הנקסמ ידיל
 ,'ץצופמ רמוח, הברה וב היה אל , תאזה םעפב יויתודוסי, יפדלע , ללכב סרגנוקהש יפדלע
 דקבא, טעמ לבא ,הגה ואב אלו םתיבב םעפה וראשנ דקתשא ויהש 'םינכוסמה, תודוסיה יכ
 ,תיתמא המחלמ .ןשע הברהו שא טעמ : חנשיה היצמרופה ןמ היה וב היהש "הפירשה
 ריצ דוצל לכא .,,.הזכ הפירשדקבאב הל רשפאהיא - "לודחל וא תויחל, :תועדה תמחלמ
 יכ ,שארמ םיעדוי לכה ,הברה ןשע הלעמשו טעמ בטרנש , הפירשדקבאב םג ער ןיא
 הלעי קר ,עיגת אל ,הלילח ,תושפנ תונכס ידילו ,איה םולשב המחלמ איהה המחלמה

 .ער ןיאו . ..טעמ ןשע
 לכ יכ , םעפה אצמנ אל  ,ליעוהלו קיזהל תמאב לוכיש , ץצופמה רמוחה , רומאכ

 ,הלא לכ ושע בוט םא  ,םתיבב ובשיו ודבכתה "לבוקמה  רדסה,ל ומיכסה אלש הלא
 ,התא המחלמ שיא םא,  ,הנופא - ?וגהנתה הרושכ םא ? פרגנוקה לא אובלמ וענמגש
 הרבחח ,הרבחה ןמ קחרתמה | ,ףוסדףוס ,ישניא ירמא  ,"הפירש-קבא חירהל התא ךירצ
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 םישעשטו תופשתהמ

 המכו המכ תחא לע , תובשחמההתוזכרתה תשרוד ,לוח לש וליפא , העיסנ לכ םאו

 , םינתונע ויה .םיריצה לש לודג קלח יכ ,חיננ ,הדוגא לש  ריצ רותב  היליזבל ' העופפ
 וליפא .תאז לכב . . , הברה בושח ילבמ וכלה - היליזבל תכלל םהירבח םהל ורמאשכו

 , , .הל הכוז םדא לכ אלש הרשמ ,םמכש לע הנתנ תדחוימ הרשמ יכ ,ושיגרה "םינתונע,ה

 יכ , שיגרה דחא לכ לבא ...טעמ וצצולתהש הלאכ ויה ,םתרשמב ואגתהש הלאכ ויה

 המ ,םמצעל ררבל ולכיש ,םהב ויה טעמ קרש יפדלע"ףא ,וילע  הנתנ .הדבכנ הרשמ

 . תושעל םהילע המו םתרשמ רקיע איה
 םה םינימאמה .םינוניבו םירקבמ , םינימאמ : תונלפמ שלשל םיריצה וקלהתנ 4

 םהמ שורדיש המ לכל  םהיתומיתחו "םהיתועד, תא תתל תמרוק הבשחמב ואבש ,הלא

 דיב רמוחכ שממ וידיב םהש , תוינויצה רצויב יםילודגה םינימאמה, םה םה .שארדבשויה

 ינפמ קר ,יונו טישכת םשל קר - העד תוחל אל סרגנוקה לא ואב ,ןבומכ .הלא רצויה

 ישעמ טעמ רקבל תמדוק הבשחמב ואבש ,הלא םה םירקבמה ."ךלמ תרדה םע גוב,
 ,הרקמ יפרלע םיריצ  ,םתס םיריצ םה םינוניבהו .. .ןיא וא רקבל המ שיש ןיב  ,םיזיהנמה

 ,+ ,"תרקב ירוהרה, ילבו הריתי הנומא ילב , תמדוק הבשחמ % תודחוימ תונכה ילב ואבש

 . םנזא-עמשמלו םניעדהארמל טופשל קר
 יקוחב םיקדקדמש הלאמ ,תוינויצה  ירומע םה - תונושארה תוגלפמה ןמ םיריצה

 הלחת % רחא ,פרגנוקה לש ומשל ורחבנ םה . ., ןהיתווצמ לכב םירהזנו םהיתודונא

 ,םתאצ ינפל םהירבח םתוא ועיבשה עבשהו , םכ םירחובה ינפל םהיתופוקשהו םהיתועד תא

 סה הנורחאה הגלפמה ןמ םיריצהו .. . םתרוגא םהל העבטש עבטממ הלילח ונשי אלש
 .,.תוינוטיריצ ילבו תועבשה ילב , תמדוק הנכה לכ ילב התשענ םתריחבו ;קושה ןמ םייגויצ

 , ,. סרגנוקהב ירגאמה רוסיה, ויה םה הלאה םינורחאה םיריצהו

 : ירבד תא ררבא
 תונלפמה לכמ בוטו רוחב לכ הלגד תחת ץבקל תיתמאה התרועת תורמל , תוינויצה

 םדא תושפנ דוצלו תחומכמ שורפל תבייח איהש ,יודרונ לש האובגההןווח תורמל + ונמעב
 "מ לכו ,ישינא, לש רצ גוחב . הדונס ףוסדףוס איה ,הלא לכ תורמל-, לכות קר רשאב
 ,רכדמ ינא תויצקאו םילקש לע אלש ,ןבומ .סינפלוהינפל םנכי אל .יונלשמ, ירמגל וניאש
 + + ,יוארה יפכמ רתוי שעמ החותפ םג ילואו , לכל החורל החותפ תלדה תויצקאלו םילקשל
 םייחה לע רכדמ ינא לבא . הקידב םיכירצש תומוקמב וליפא תויצקאו םילקשל ןיקדוב ןיאו
 'סירמוש, יכ .ץוחה ןמ םישנאל טעמ תורוגס ומכ ןהש ,תודוגאה לש םיימינפה
 הנשיח  ןויצהתבח ןיב לידבמה לובגה לע דוחיב , תוינויצה לובג לע ודימעה 'םיקזוק,ו
 לוכי וניאש ימ לכו . ויתועדו .ותנומא תדועת חרואדרבוע לכמ שורדל , השדחה תוינויצהו

 ןושלב םירמואש ומכ) ..6ח 919" השדחה הנומאה תא לבקלו תומדוקה ויתועד לע רתוול
 לכב פאו  ,דשחהיניעב וילע  םיטיבמ בוט  רתויה ןפואכו ,יעברכ ינויצ וניא ירה ,(סרגנוקה
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 .יקפניול .ל .א

 . חתואיחמו דדיהדתאירק סע תוירוטסיה . , .רוטקהדתוינאו לזרבה-תולסמ תונחת לכב תונורחאה

 םחהל ידכ תוכרצנ הלא לכ םא ."השירפו השיגפ, לכב שערו ןואשו תורימזו תורישו םיפכ
 אל יכ ,תאז לכב ודות אלה ,ןכ היהי ולו ,הנופא - ונל םירמואש ומכ ,תובבלה תא
 םוקמ אוצמל רשפאש .יל המודמכו , תובלה תא| םחהל םיריכה םוקמ הלסמה-תונחתב
 לכמ קחרתמו יאשחב ותדוכע דבועה ,ןשיה *ןויצרבבוח,ה .הזל רשכומו לגוסמ רתוי רחא
 תויצרטסנומָדל םיכסהל לכוא אלו ,יתוינויצ תורמל יברקב יח דוע ,הארנכ ,ןואשו םופרפ
 ...אנטשד אניעב אריג םושמ ,  תונורחאה םינשב ונלצא "הדומ.ל ושענש ,הלאכ תוימוה

 םינשב וליפאו , לזרבההתלסמ תונחתב הלאה תוינומיריצה ןמ החונ יתעד ןיא ללכבו
 יתייה אלו .רתומל ןכדסג ןה ,יטרפה םדאה לש םיטושפ םירקמב ,םירחא םירקמבו ןנוקתכ
 היבוברעו םיעסונהל לובלב תומרוגש , *תויולה,ה תא רסוא יתייה , תולסמה ןוטלשב פיקח
 , הלאכ תורתוממ ןומהה תא עונמל ידכב לודג סמ ןהילע ליטמ יתייה וא : הלסמה יתרשמל
 תשרוד ללכב העיסנה .ויולמו עסונה לש ותחונמו ויתותע תלזוגו רובצה לע הסמעמל ןהש
 ,וילטלטמל , ומוקמל  ,ותעיסנ יכרצל בל םישל אוה ףירצ , תובשחמההתוזכרתה עסונה ןמ
 הנהו - ףירצ אוה החונמו תורדובתהל : חכש ילואש -- המררבד רוכזל  ,וינינע תא רדפל
 םגו תחא ןומעפה לצלצ רככ .חונמ ול םינתונ םניאו ותוא םירטועה ,ויולמ ןומה ויביבס
 דתכרב. לבקמו הבכרמה ינפל "תפצרמה, לע דמוע ונדוע ,  ללמואה עסונה ,אוהו ,םיתש

 הזלו "ףכדתעיקת, הזל ,קושנ הזל ,קובח הזל וזפחב קלחמו ויבהואו וידבכמ תאמ "הדירפה
 , םצמוצמ קוידבו הנוכבו ןובשחב תושעל ךירצ אוה הלא לכ תאו | ... שארהרדונדנ קר
 הקישנ ריתעהל ,ולשמ הלילח רתוול אלש ... .םגו , האנק ליטהל אלש ,שייבל אלש ידכב
 ...ךכל יואר וניאש ימל

 : הנושמ תושפט םדאה ינפ םיקיפמ ןהבש ,יודרונ ירבד יפל ,תועשה ןה שלש
 תושפטו .וינפב וחבש םדאל םירפפמש העשבו שדח דגב תשיבל תעשב , תרופסתה תעשב
 . לזרבההתלסמ תונחתב ויולממ ותדירפ תעשב עונה יגפ םיקיפמ ,יתעדל ,הנושמ רתוי דוע

 לואזעל חלוש אוה ובל רתפב .ינשה לוצלצה ירחא ללמאה עסונה ינפב ןנובתהל ךירצ
 קלחלו קפאתהל אוה חרכומ לכא . עסמה תא רחאי אמש ,אוה דחפמ יכ , אירבחה לכ תא

 +. .וללחב םג הקישנ הלפנ הזפחבו , דצה ןמ דחא םהיניב קחרנ םואתפו . ויברוקמל תוקישנ
 ינולפ םגה :רמאל :ןוהמת םיקיפמ ויולמ ינפו , שחנ ּוכָשְג וליאכ , וירוחאל עתרנ עסונה
 הלאכ "םידבכנ, םינינעב ...ונעדי אל ונחנאו ,'זילא, אוה ברוקמ ךכהיכ יכו ?הקישנב

 ויקגחמ תועורזמ קתני וחרכדלעב זאו , תישילשה סעסב לצלצמ ןומעפהש דע עסונה דוחט
 . . .הבכרמה ךותל ץופקי שפנ"תנכסב שממו

 םירחאש וא םייחא הולמ ינאשכ ,יכנא לבא ,  ארוקה יביבח , ךתער המ עדא אל
 ,ילעט לפונ רבכ אשמ ומכ ,ומוקממ עוני עסמה תע ןוצרדעבש ינא דימת ,יתוא םיולמ

 . . .םיבומה םישנאה הלא לש םשנעמ ינרטפש ךורב :יבלב ךרכמ ינאו
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 4 7, "בק" 0-7 0-7 אל ד ירי וש ל לייא רק יא

 םישעםו תובשהמ

 ו

 ונלבק ןכדםגו - הלכשה טעמ וגל תתל םתעדב הלע ,הבהאב ונלבקו -- םינושמו םירז  םידגב

 ,ב הוא ידוהיו ,םילשבמה ירפסב בותכ --"האמהב ותוא ולצישש ,בהו א גדה, .הבהאב

 .ודעב ולש הירוטסיהה תא ושעי םירהאש

 ,ונלש הירוטסיהה תא תושעל ,יאשהבו טאל"טאל , וליחתהו ןויצריבבוח ואב הנהו

 חכותהלו ןודל ילוא רשפא ,ילג שירבו יבמופב . תו לוקדילוקב הושעו םיינויצה םהירהא ואבו

 ,םינוש םירפס ךותמו , שמשה יניעל תישענש  ,וזכ הירוטסיהב היוצמ הכרבה םא , רבדב

 5 ןמ יומסה רבדב אלא של היוצמ הכרבה ןיא ללכבש ,ונא םיעדוי ןויסנה יפמ םגו
 הירוטסיההש , םידומ .נלוכ ונא לבא , הככ וא הכםא . . ,םדקמו זאמ ונימכה תעד איה ךכו

 . ונדעב הושעיש םלועההתומואל תוכחל ילבמ | ,ונמצע ידיב אקוד תושעהל הכירצ .ונלש

 שרדמההתיבמ הירוטסיהה ילעב | ,ונחנא ונהור תא טעמ ,םנמא ,רוכעת הרתיה 0

 ספא ...ערה-ןיע הב טולשת אמש ,ונא םידחפמו הלא ומכב םילוגר ונא ןיא :ןשיה

 ,יבמופב תישענ הירוטסיהה תא תוארל הלגרוה רבכ אפוריא .דוחפל ןיא ,הארנכ ,יב

 לק ד פפה םופרפה ונל םורגי םימיה תוברב ילוא םאו .הזב וחיגשי אל יאדוב הפוריאב

 .קפסב לטומ ונדועש ,ינוציחה רספהה דגנכ ,יאדוב היורנש ,ימינפה חוירה אוה לוקש , ץוחמ

 ,ונלש הירוטפיהה תא םישוע ונמצעב ונחנא יכ , שגרהה .דאמ לודג ימינפה חוירהו

 0% םעה תא ךנחל ליעומו קזח רתויה יגוגדפה יעצמאה אוה אוה

 ,הלודג רתויה תלעותה יהוו .הנשב הנש | ידמ קזחתיו לדגתי הזה שגרההו

 אלא הארבנ אל וליאו \ .םיאבה םימיל םג יאדוב איבתשו התע דע תוינויצה האיבהש

 .ונייד הז ליבשב

 ינא ןיא , היליזבב  הירוטסיהה תא תושעל ינא םיכסמש יפ"לעהףא , ןכרופהלעהףא
 ןמ דחא איה הירוטסיה יכ . םיבר תומוקמו תונוש םירעב , תורהא תוצראב התושעל םוכסמ

 ונמצעב ונחנא השענש בוט יאדוכו יאדוב .השק םבורו הפי םטועמש ,םיבוטה םירבדה

 אל -ונישע אל רשאכ .. .יאדמ רתוי התוא ונחנא םישוע לבא :ונלש הירוטסיהה תא

 איה רעצמ ריע לכ | .תיוזןרק לכב הנשענ - תושעל ונולחהה רשאכו ,המואמ ונישע

 לכ  ,"לצרה, תניחבב - שארחבשוי לכ ,סרגנוקה תניחבב -- הדוגא לכ | ,היליזב .תניחבב

 ונישע םיתנש ךשמבו  ."הירוטסיה. - םהירבד יכ  ,ונימאי םלוכו | ,יודרוג .תגיהבב -- ןרבד

 ,יביבח ,יוה - דיתעה לש ץרגו ...'ץֶרְג, יקלח לכב רשאמ רתוי הברה הירוטפיה הז 0

 םהיבג . םידמוע םיסננ המכ ,תוינויצה ונל הדילוהש ,יםיקנעה, םע דחי יכ ,וב אנקא אל

 םנגהו קנעה ןיב לידבהל םכח ימו ...ןואשו שערב הירוטסיהה ךותל  םהמע .םיצרפתמו

 ררכל ,דיתעה לש 'ץרג,ל הנופצ הבר הדובע ,ןכ םנמא ?וזכ הפוקתב - ויבג לע דמועה

 ךשמב ושענו ורבדנש , תמאב םיבוטה םירבדה 0 ןמ רבה , תלוספה ןמ לכואה ,תא

 . הירוטסיהו הירוטסיה ןיב לידבהלו , "םתכ םירבד,ה ןמ , תונורחאה םינשה יתש

 םינשב םישוע וגאש , "תוירוטסיהה, יאדוב ןה ,"תוירוטסיההו הלא לכבש תועורגהו
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 .יקפניול .ל א

 םתס רפוס וא , םהיניבש םיקדה 20 תא טילבהלו לוחה ןיבו שרוקה ןיב לידגהל עדויש
 ..לכה לעו לכה בותכל ,"טסילוקטורפ, םיארוקש המ

 ,הלעמלמ וילע טיבת סא ,חורדרוקב סרגנוקה לע טופשת םא קר רשפא הזו הז םלואו

 ,רפוס רותב קר --"ידוהי, רותב אל הנה תאב םא קר רשפא ..,דצה ןמ וא הטמלמ

 ובלו ןאכל אבש ימ לבא .תושעל אלו - ףסלפתהל ,רקבל ,ןנובתהל ,בושחל ,טופשל

 /ןאכל אבש ימ ,ויתווקת תאו ותנומא תא ומע איבהו ןאכל אבש ימ ,ויתודג לכ לע אלמ

 ,יעבדכ  סרגנוקה לע טופשל לכוי אל אוה -- , ויתוקפפל תורתהו ויתומולחל םינורתפ שקבל

 לא  ,יוויטקיבוא טפשמ סרגנוקה תא טפש יכ , היהיש ימ היהי ,ירבע רפוס 2 רמאי םאו

 ןאכל ןידה תא הטהו ןוילגה לע איצוה וחור תופיאש תא קר  ,ףוסדףוס :ול ןימאח
 ,ןאכל וא

 ,יתורפסה טבמה ןמ קר םייחה תוזחמ לע טיבהל , בורדיפדלע , םירפוסה ונחנא םיליגר

 ראתמ  ,יתפרצה רפופה ,הָדוד . תיתורפסה םתנומת אלא , ונלצא רקיע םמצעב םייחה אל

 תושגרתהה עגרב ,זא םג ךיא ,םידבכנ רתויה וייחדיעגרמ דחאב רפוסה תא וירופסמ דחאב

 ללכבו .איהה השגרההל תתלרשפאש , תיתורפכה הנומתה לע בשוח אוה ,הקזח רתו

 ךירצ םירבעה םירפוסה יחא דובכל ."רפוסבש םדאה, לע רבגתי רימת ירפוסה, ,דחכנ המל

 המכ ."ירוהיבש רפוסה, לע "רפוסבש ירוהיה, רבגתה םעפה סרגנוקהב יכ ,םנמא דיגהל ינא

 תאז לכב ויה -- ירצה ןמ, סרגנוקה לע טיבהל , םירפופ קר תויהל  ונירפוס םש ולדתשהש

 ואצי םתרכדלעבו ,םנוצר תורמל םתוא ףהס סרגנוקהבש םייחה םרז  ."םידוהי, קר

 .םהלש "תונינגטצא,מ

 , הנה יתאב רפוס רותב אלש |, ךדבע ינא  רמוחודלק  ,םירפוסה ראש ויה .ךכ םאו
 יתנומא תא .םיריצה ראש לככ | ,תודוגאה תחאמ לש יריצ,  ,טושפ ידוהי רותב אלא

 תהקל אלא ,הנה יתאב ףסלפתהל אל ,בותכל אל ,הנח יתאבה ודיתעב יתוקת תא ,ימעב

 ., .תא יתלכי יפכ ינא םג תושעל קר | ,בושחל אל  ,רקבל אל  :'םואלההתדובע,ב קלח

 .ונלש הירוטסיהה

 תחא איה וו :ונלש הירוטסיהה התע תישענ - ורמאיש המ ורמאי -- היליזבבו

 הסיהה תא יבמופבו ונמצעב תושעל ןושארה ןויסנה ונל אוה .יכ  ,סרגנוקה לש ויתולעממ

 .ונלש הירוט

 םלועה-תומוא קרש  ,ונצראמ ונילג זאמ ,הנש תואמ הנומשו ףלאמ רתוי ונל הז | '

 ןה ונלש הירוטסיהה תא םגו | ,םיינחורהו םיירמחה ונירופחמ דעב תוגאוד ,ונדעב תוגאוד

 0 תומוא םג המו ,םירחא ליבשב םישוע ללכבש ומכ התוא תושועו ,ונדעב תושוע

 םג טעמכ ,התע דעו תיבה ןברוחמ ,איהה הכוראה תעה לכב ונחנאו .. , ,לארשי ליבשב

 ןמ ונתירוטסיה ונל ונתנ םלועההתומוא ,ונלש הירוטסיהה תא ונמצעב תושעל וניסנ אל

 ונושיבלה , הבהאב ונלבקו -- ונובישוה וטיגה יכשחמב . הבהאב התוא ונלבק ונחנאו , ןכומה
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 א \'זזז

 ! היליובב םילודגה םישעמה לע , ןבומכ ,ובטי םעפה יתובשחמ

 יה רדע ףסאתמ םשש | ,איהה תומ 7 הידקראב = ,יתייה "הידקרא,ב = יכנא םג יכ

 רשאב .לבת יבחר אלמב תעמשנה הלודגה הרישה ,םמעל םתריש תא םירש לארשי יעורז

 הידקרא תמאב איה סרגנוקה ימיב - . ץופנ 'ה רדע קר רשאב , םיתחנ לארשי ינב קר

 רישיו הנה אוכי ירכעה ררושמהש היה יאדכו ,התרישו התומימת לכ םע הידקרא , תימואל

 ,ָךדע ינאו .הנה אב םרט ירכעה ררושמה לבא | .איהה תימואלה הילייאה ירושמ ונל

 ,..ררושמ אל קר ,הצרתש המ לכ היהא קחדה תעשב

 ןורפהה תא"רתויב ינא שינרמ  ,סרגנוקה לע יתובשחמ תא ךְל עיכהל סויה 2
 ףל עיכי ררושמה . הלאכ םירקמב ררושמ תויהמ בוט ןיא יכ : דאמ רעטצמו שיגרמ ,הזה

 תא הלתת - אל םאו , כטומ - ןיבת םא - התאו , דחא "חא.בו דחא "יוה.ב הברה תובשחמ

 ןכ ןיאש המ  :ותעד ףוסל תדרי אלו ותנוכ קמוע תא תנבה אל יכ ,ךב קר ,ךב ןוופחה
 ןכל יבנ לע רוחש ךל בותכאש שקבת ,הברה שקבת ינומכ יזורפ רפוסמ ,יזורפ רפוס

 םטיעלהב ,ךמעט תא ולקלק סיימויה םינותעהב םירפופה יכ , תאז םג דועו .. "לכ לכמ לכב,

 השאר לש השרדה ןמ , ןהיטרפ יטרפו ןהיטרפל יסרגנוקה ןמ תושדח, ומויב םוי ידמ ךתוא

 תופסאה ןמ תחאב םיגרבדה ןמ דחא לש קוהיפהו קוהיגה דע  הנושארה הפסאב םירבדמה

 םילודגה םינינעהו .  תונושהו תוברה תויצנדגופסרוקהב - אוה םש לודגו ןטק . .. תוירדצה

 ינמק םינינע ןומה ןיב םיששב ולטבתיש שי  ,תוינויצה םלוע לש ומורב םידמועה , תטאב
 .םהב לפטל םג יאדכ ןיאש ,ָךועה

 ןב = , דבכנהו הלקנה ןיב ,ןינעו ןינע ןיב וק ריבעהל עדיו םכח ימ  ,אפיג ךדיאמו

 לכו םיחוכוה לכו תולאשה לכ | ,םינינעה לכ הפ ואובי םילולב ...לוחה ןיבו שדוקה
 דעצ קר קוחצ ררועשה רכרה דע לודגה רבדה ןמ .  תושגרהה לכו םישעמה לכו תושרדה

 ררועמה רבדה ןמ םג לבא .סרגנוקהב תחא סעפ אל וניאר תאזו ,םימכח ורמא ,דחא
 תבעה ,ןכ-לעו .הש וגואר תאז םגו ,דחא דעצ קר ןכ"סג - לודגה רבדה דע קוחצ

 תנוכתמ הטלש הנומת ונל ןתת |, דחי 'םינטקהו םילודגה. | ,םינינעה הלא לכ לש המלש
 . סרגנוקה

 | ו-ט ןמא וא אהל ןכדלע ךירצ , 'ופקיה לכב, סרעוקה ןמ ןמאנ גשומ תתל ידכב

 וגז



 יקסניול ל א

 םייקתיש .רשפאהיא ףסכ ילבו ,  גהונ וגהנמכ םלוע ירה - ורמאי - ? תושעל המו.
 "! םלועבש לאידיא םוש

 תא הכותב לולכלו דחאל הכירצ תוינויצח , יכנא ןימאמש ומכ ,םא לבא .םנמא ןכ
 הנוז ןגתא, .םיעצמאה תריחבב טעמ רהזהל ךירצ - , הילאירואו היתווקת לכ םע תודהיה לכ
 ..+ םהידעלב תיבה ברחי םא וליפא ,"ה תיב ואבי אל בלכ ריחמו

 לכ תא  ,ונייח תא ףיקתש  ,תוינויצ .אורבל ונחנא םיכירצ | :ירבד תא הנוש ינא
 יניהנמ | םיכירצ ןכדלעו = ... הרומלוקה ינפמ דחפת אלש | ,תוינויצ , ונילאידיאו וניאווקת
 ונתוקתו ונתודהי לכ תא םצמצל םיאשר ונא ןיא .םיעצמאה תריחבב םירהזנ תויהל תונויצה
 . ..םירניד לש קשב

 לכיהב ןה הבעות ! הטורפה םשל תועיבצ לכ ,הרשפ לכ ,הפונח לכ האלה
 ! תוינויצה

 .+.הלענ רתויה הנבומב תורהיה - תויחל הכירצ תוינויצה יכ
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 .םישעסו תובשהמפ

 הרעס ליטהל םפרופמה ורמאמב םאטשלדנאמ רוטקודה אב זאמ הנה  ,םירתסמב וחכותהו

 'הֶריפצה. יכ , לובג לכ ורבע םיחוכוהו תוטטקה :ירמגל העוצרה הדתוה ,םימ לש תיחולצב
 י . ..קיסמב םיבתוכש ימל וליפא שרדמ והתשעו הז ןינעל דחוימ "דיִרִי הדסי

 רפופה ןמ ,"ןידמ לע. בשויה ברה ןמ - ? 'הירוטלוקה. תוכלהב התע שוחדי אל ימו

 תוכלהב םישרודו םיבשוי םלוכ + רעצמההורעמ תחאב "תינויצה הלותבה. דע ,"םירעשב עדונה,
 הרוטלוקה יהתו : הרצקל וא וא הביחרהל ,הקחרל וא הכרקל , הריתהל וא הרסאל , הרוטלוקה

 היתולעמ לע טופשל םיאב "תוניבמה.ו "םיניבמה.ש ,קושב תרכמנה הרפכ  תירבעה

 סא ,"הבילח.ל איה הבוט םא ,בלח ואלמ היניטע םא , הדצב הרבוע םא | : היתונורסחו

 םיחיגשמ | : תוגורפחו תולעמ המודכו  ,"לפס,ה תא םימעפל תכפהמו הילגרב תטעבמ הניא

 איה הבוט יכ  ,הנקפמ ידיל ואוכי םאו : היצלהל םיננובתמ ,היתועלצ םיששממ ,  הינרקב

 ,אל - אל םאו , התוא ₪ יבלח,ל

 .ונלש *הרוטלוקה,ב ןירה אוהו
 ,םהמע חכותנ אל םגו אלפתנ אל - הרוטלוקהל םידגנתמ םיינויצה .ןיב  ואצמנ יכ

 ינפמ ונל דגנתמש ימ .בלבש םירבד לע םיחכותמ ןיאו םעטבש םירבד לע ןינד ןיא יכ

 םידגנתמ הרוטלוקה ידגנתמ בורש ,רברה יניעב ער לבא .ודבכל ונא םיכייח 0 םירבד

 ריסת יכ ,"קסעהל קיזהל. לכות התע הרוטלוקה ,םתעדל יכ ,"סיכ ןורפחי ינפמ קר
 ,הזה ןינעב וחכותהש םירפופה לכמו .םהב אצויכו םהידיסחו "םייבר, תובל תא ונירחאמ

 תוינויצה יגוהנמ לע,ש ,קדצבו ,רמאש | ,(5%) "ץילמה.ב אשראוומ רפופה היה דחאה קר

 ,רקש לכו תועיבצ לכ הילא םינכה יתלבלו ונשפנדתאשמ לע ₪ םהש םוקמ לכב

 לכיהב םה הבעותו הריבעב תואב - תוימומרעו ףנח-תרבעב תואבה תויצקאהו 0 1

 ינויצ וטלוקה ל סא :תוינויצהל "תבלוח הרפ, לעכ הרוטלוקה לע םיטיבמ םירפוסה ראש לכ -- "תוינויצה
 ,הנממ הק לבקל הוקת ןיא םא ,אל םאו ,בוט - הנממ "הקיני, לבקל  תוינויצה לכות
 'תוקיני, ילב םג ,המצעל איהשכ ךרע הל שי תירבעה הרוטלוקה יכו .הב לפטל יאדכ ןי

 יטילקש,ב המויק תא תולתל ןיא םינפרלכדלעו , התוא םיכירצ דומללו איה הרות יכ ,תונוש

 ,לקשה ,הטורפהש העשב ,התע בל ומישי אל תאזל -- "םהיבר,ו םידיסח לש יתוינמ,ן
 , לפט - ראשהו , רקיעה אוה -- הינמה

 .יזוזב ילבד תוינויצה לש ארפוש יאה לע לכח יכ  ,תמדוקה תרבוחב יתרמא רבכ
 , התרטמ תגשה תורשפא לא סחי ילב ,דבלב היפיבו ,איה הפי ,המצעל איהשכ , תוינויצה
 איה תזינויצה. םא .טעמ הָתַלּונְמ הבש 'תורישע,הש אלא ,תושפנ דדוצל איה הלוכי
 יכ : פנל לע דחא םגתפ הלעי םישמ ילב לבא = ,רבדב קפ םיליטמש שי - ?"תודהיה
 הגהו ,ונייח לע רתויב הבר ותלועפ ללכב ,ונבל ןובאדל ,ףסכה ."ףסכה - איה תוינויצה,

 קשב המותחו הרורצ לארשי"תוקת לכ וליאכ , תאזה הלועפה תא דוע הקזחו תוינויצה האב
 ונתוקת המת הפס ,הלילח .אל םאו , בטומ - קשה חתפי םא ,'םירניד לש

5 



 יקפניול .ל .א

 ? םילוכי ונא ןיא ,ונצפח לכב .ונחנאו :הככ רבדל םילוכי םהש ,ןושל לכמ ונשוב ,םע

 * ואצמי ןבומכו - ושקבי םעה ראש לכו , םותחי ילוא ףלאמ דחא קר ונמע לכמ יכ
 תתל .ללכ םכח וניאו שעל תתל רתויב םכח ןוכנו םכח םע .םותחל אלש תואלתמא -

 ולובחת ינימ 6 .'ומצעל, תתל והומכ שפט ןיאו םירהאל תתל והומכ םכח ןיא . בקעיל
 ןתי = , הבדנ םתסו םימידךרואל האולה  ,דסחהתולימג ,  הנתמ רותב :םירחאל 5 םכחתי
 תתל ול הנובת אלו תעד אלו .. .ןתיו ףינחיו הוחתשיו ערכי ,םלועבש תוניתנ ינימ לכ
 + םימיה לכ םירחאל תתל ךכהרחא .ךרטצי אלש ירכב ,הנוגה הניתנ תחא םעפ "ומצעל.

 יטושפה לכשה. לע רבדל -/ יחתהש ןויכמו .ונעגה אל ןיידע הזכ "טושפ לכש,ל
 הלא ושערוו ושעגי  .בשומההםוחת שעריו שעגיו , ונבש תוחמההילעב לכ וררועתה , הזה
 ,םהל ןיאש הלאו , הזל העיגנו תוכייש םהל שיש הלא . םינתונ םניאש הלא םגו םינתונש
 דחא לכו קנאבה לע םלוכ , תומלוע םישיערמו םימוה לכה -,הזל העיגנו תוכייש לכ , הרואכל
 .+.ורבח לע

 שי ,םנוש תוזחמ םיאור ונא וז איסומלרדנא ךותבו .םלועל האב איסומלרדנא
 , דחיב בצעו קוחצ םיררועמש םג שיו %, קוחצ םיררועמש שיו , בצע םיררועמש םהמ

 םא - ? םינברל םיניעהאפור ןינע .המו ?"קנאב,ל  םינבר ןינע המ | ,ךל  המודמכ

 םיחקפ קר םא , םהה םיחקפה הנה ,םיחקפ יניע ורועי ל 0 ,ןוממבש םירבד וא , דחושה
 םתוינויצבו םתרותבש רואמה םא . 0-0 םיניעדאפוה לא תאז לכב וכלי אל , תמאב םה
 .םתוימסל הפורת ןיאו םתוא אפריש אפור אצַמי םרט - אל םאו ,  בשומ - םתוא אפרי
 וברעתי ,םתונמוא םתרותש ,  םינבר י , הלאכ תוזחמ ואלנ אל ןושלו המוא םוש לצא
 ןמ המכ .תודהיההתרות םתוא רמלל םינברה ינינעב וברעתי םיניעדיאפורו ,  'םיקנאב, ינינעב
 םימי ואובי ,הז ךרדב תכלל .ףיסונ םאו ! םידדצה ינשמ הלא לכב שי  תוכופהתהו תורזה
 לכוי אל "הצקומיבו ירציררשאיב רהזנ וניאש ימ יכ  ,האופרה תוכלהב העד ווחי םינברהו
 וריתיו תובותכו ןיטג ורדסי , ורישכיו ופירטי , ונודיו ור םירוטקודהו , יעבדכ םילוח תואפרל

 הרותרירפס ובתכי םיחפנ ,םילדנס -- םיטייחהו םיסנכמ ורפתי םירלדנפה : הלעבל השא
 ,השעיו  ,ורבח תכאלמ אקוד השעי דחא לכ - : לזרב יחירב ונקתי ם'תס ירפוסו
 םילדנס אלב = ,םיניעדיאפורו םינבר אלב ראשנ ףוסדףומש דע .. .וכרד יפדלע | ,ןבומכ
 .םיסנכמ .אלבו

 ,טופשל שי ונתורפפב "שרחה ךלהמה.  יפ"לע - ?"הז ךרדב תכלל ףסונ םא.
 , הרוטלוקה פע קנאבה תא םיבברעמ : לכב הארנ םיגשומההבוברע .ףסונו ףוסונ םנמא יכ
 'תונטק,ה לכ םע  ,הירוטסיהו היפוסולפו  תוריסחו הלבק םע ,תוצמ גיירת םע ,הרותה םע
 רבכש ל וליפא 2 השקה לישבת דחי הז לכמ םישועו - םיימויה ונייחבש

 ,ונתורפס ןחלש לע הלועה ידיחיה התע אוה הזה לישבתהו , םיגושמ "םילישבתיל .הניכסה
 יוטטוקתה, רוע התע דע םא  ...ןינימזמ וילעו ןיכרבמ  וילע  ,ןימייסמ ובו ןיליחתמ וב
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 ,םישעמו תובשהמ

 ,ןובנו םכח םע ,ונחנא ! ימואל  קנאב ןכדםג דסימ אוה וז הרטמל קר -- !ירבעה ארוקה
 ,ןנל קר ,ונל דהוימה הירההשוחב ,ונחנא ,רומהל המודה םע תפומל הקנ אל ,ןבומכ

 רבדנ ידמו : "הרוטלוק,ה תובקעב ונמעל הכורכה הנכסה תא קוחרמ חירנ , הלאכ םינינעב =

 -קפס וליפא ונממ קיחרהל רשפאש המ לכב לדתשנ יאדוב ,ויתורטמו ימואלה קנאבה לע
 . . . הרוטלוק לש אקיפס

 םיקנאב םידסימ ,'םה,ז "ונהנא. ,ונינש יכ , אוה רקיעה-,הזב יתנווכתנ ךכל אל ךא

 ףלא ,ץוחנ רתוי אוה קנאבה ונל יכ ,וניבת אלה דינא אל םא ףאו .םעה תבוטל םימואל

 ונחנא הכזנש יאולה תאז לכב ,טעמ םלזמ ערוה יכ ףא :םהל רשאמ ,רתוי םימעפ יפלא

 דופי, חינהל ךירצ אוה ,"לכה, אוה ימואלה קנאבה ונלו , הברה םינש ירחא םג הזכ בצמל

 -ילעבל םה וחיטבי המ  ,ןכדיפדלערףאו : 'הלואגד אתלחתא,ל יעצמאה תויהל ,"ונתלואגל
 ונחנא רבדנ ןושל וזיאבו םמע לא םה ורבדי ןושל וזיאב ? ונהנא היטבנ המו תוינמה

 ? ונמע לא

 יוד יבל הזה ןינעה לכב יכ , ארוקה יביבה , ךממ דחכא אל --!ונחנא  חיטבנ המ
 ,'םימש תארי לש רצוא.ו אקסעהרתיהל םינאודה ,םינברה לש הנושמה םתושפט לע אל
 לע אל ףאו ,"הרוטלוקה. תלקלק רבדב 4 הרוחש"הרמהילעב לש הרתיה םתונדחפ לע אל

 לע אלא ,רתויב יוד יבל הלא לכ לע אל - ,ונירישע לש תלוונמהו הנוגמה םתונצמק

 םה הלא לכ ,םינצמקו םינדחפ ,םינבר . תוינמההילעבל "רכש"ןתמו, תוסנכה לש תוחטבהה
 לכ וילע ונשנ אלו ורמאנ אלש ,ירבעה דסומה אוה היאו ,םשה-ְךורב ,םינשיה וניריכמ

 םג התע היהיש אוה ונמעב בוט לעפמ לכ רבדב היהש המ ? התע םירבדמש םירבדה םתוא

 --אוה אלה תמאב שדחש המ לבא .םידוהיה םלועב שדח לכ ןיאו , ימואלה קנאבה רבדב
 ,הלאכ תוחטבה חיטבהל חר כ ה ה , תוינמה ילעבל םיחיטבמ ונאש ,רכש-ןתמ לש תוחטבהה
 אלו .הלאכ תוחטבה אלב םג ימואל קנאב דסיל לוכיו ךירצ וירוזפדתוצרא לכב לארשי םע

 לע אלש טעמכ ,םעהל הנתמ אוה ןתונ יכ ,דחא לכ עדוי תמאב ובבל-רתסבש אלא דוע

 : תתלו רוזחלו תתל) ןכומו ומעל ןבכ ומצע שיגרמ דחא לכ  ובבל רתסב :ריזחהל תנמ
 יבמופב : הזה בוטה שגרב םישייבתמ וליאכ יבמופב קרו , הבכי םרט םיהלאדרנ ובבל רתסב

 םישקבמ וליאכ ,  הימנוקיאו םיחור לש תוארההתדוקנמ אקוד קנאבה לע רבדל םיצמאתמ
 ...םיקסע קר ,לארשי ללכ דעב םיקסע ונא

 : רמולו םדאחינב לש ןושלב ונהנא םג רברל םילוכי ונא ןיא ,יבא יהלא לא , עודמו
 ךרצנה ףסכה תא אוצמל ידכבו , ףסכ ךרצי הזל , ויתובא ץראב רסיתהלו תויחל ךירצ ונמע,
 םירשע לש תיבר ואיבי אל תוינמה  ,הינמה םילקש הרשע ,ימואל קנאב דסיל ונא םיבייח

 ףלא דבכנו רקי אוהש , המירבד ואיבי לבא , השמה לש אל ףאו הרשע לש אלו , האמל

 ליכשיו ויתובא ץראב רצבתיו דסיתי ונמע :םלועבש הסנכהו תיבר לכמ רתוי םימעפ יפלא

 לכמ ונלפנ עודמו ."וילע םותחי אל ונמע ינב לכמ ימ הארנו --.רשעתיו קזחתיו היחיו דומליו
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 שארמו , םיבוט םיקסעו םיהורו תיבר ול םיחיטבמ םניא ,םהלש "קנבה, לע םמע לא םירבדמ
 דרבד איבי לבא , הזה םלועב ירפ איבי אל קסעהש , םירורבו םירצק םירבדבו ,ול םירמוא םה
 .קזחתיו רשעתי אליממו ,ליכשיו דומלי םמע יכ--הפנכה לכמו תיבר לכמ ומע בהוא לכל רקיה המ

 היורמה לודגה רישעה דע / הנשל ףסכ םישמח קר חיורמה ינעה לעופה ןמ , לכהו
 , תאז וניבי , הארנכ - ,ףלא תואמ שמח

 לא וננובתה ,םעו םע לכ תנוכת תעדל וצרת םא .םעה אוה , יביבח , ןונגסה
 . . .ויגיהנמו וירפוס וילא םירבדמ ובש , ןונגפה

 לבקל םעה אציו .ויתוזוחאמ תחא רקבל אבש ,ינמור דחא ךיסנב השעמ םירפסמ
 הדות בישהל הקעמה לע ךיסנה אציו - ! ךיסנה דדיה ,ךיסנה יחי : ארקו ולכיהב וינפ תא
 לככו ,עירהל ףיסוה דוע , הקעמה לע דמוע םעה ותוא תוארכו .ותוא םידבכמש דובכה לע
 .םלוקל ץראה עקבתו , עירהל תחתמ םידמועה ופיסוה ןכ ותדות עיבהל ךיסנה ףיסוה רשא
 אציו .ותיבל שיא בושל םעה ןמ שקבל ושילש לע וציו .םהעורתב ךיסנה שפנ רצקתו
 1 ךיסנה יחי : עירי םעהו ,ול עמוש ןיאו - שלשו םיתשו תחא םעה תא שקביו שילשה
 לא שילשה אציו !"םעט לש םירבד, םהל דגהו ךל :פעכב ושילש לא ךיסנה רמא זא
 .+ .! החונמה תא ועירפת לאו ןודבאל וכל ,םיבלכ ינב םיבלכ, : רומאל םהילא ארקיו םעה
 ,ותיבל שיא בושל רהמיו , הפ אוה המ םעה ןיבה דימו

 לש םירבד,ה ןונגסמ יכ ,תמא וז לבא .עדוי יניא ,אל וא הזה רופסה תמא םא
 ,ותנוכת לע טופשל רשפא , םעה לא םירבדמש 'םעמ

 םירמאמה בור לש םנונגס יפ"לע וטפש ,ונמע תנוכת תא תעדל דומלל וצרת םאו
 לש םירבד,ה יפרלע וטפש  ,"ידוהיה קנאבה, לע הנורחאה תעב ובתכנש ,"םיטסיפינמ,הו
 , הזה ןינעב וילא םירבדמש ,"םעט

 לכ לש םהיניע תא וילא ךשמ , התע תינויצה העונתב תיזכרמה הדוקנה , קנאבה .יכ
 ,הזה לודגה רבדב ונורשכו וחכ תא תוסנל הצור דחא לכ .םירפוסה לכ לשו םעה יבומ
 רוטקודהו ויתוריקחב רקוחה = ,ותודיסהב דיסחה  ,ותלכשהב ליכשמה , ותרותב ברה אוביו
 -ךלהו ומעט יפל .דחא לכ  ,םהיתועצה תא | ועיציו , םתעד תא וזחיו * , ויתואופרב
 תוצע ץועל ומצעל תושר לטונו ,הזה ןינעב "תיבה לעב,כ ומצע שיגרמ דחא לכ .וחור
 ןיאו הלודגו הבר המוהמה יהתו .ורבח ירבדל בל תתל ילבמ ,וחור לע הלועה לככ רגדלו
 .והער תפש תא ןיבמ שיא

 םע תורחתהל, ידכבש ,הנקסמ ידיל ואב ,טעמ םלזמ ערוה רשאכ ,"םיניפה, הנה

 ,"ימח ןב. .וקזחתיו ורשעתי אליממו ,םמעב תעדהו הלכשהה תא ביחרהל ךירצ 'םורגמה
 תא שיגרמ וניא | ,ול יובאו יוא  ,הסגה ותמשנב אוה .,'הרוטלוק, ינפמ דחפמ וניא ,הארנכ
 הרוטלוק ירירלעש , המרמ אוה ותושפטו ותוסגבו , הבש הלקלקה תא ,הרוטלוקבש ץקנעה
 , קחצת אלה - וז הרטמלו ..,,ץוחבמ םירקמה ולקלקש המ  ןקתי םיטפבמ הלכשהו
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 זז.

 םכל אה - םלועההתומואל לארשי ןיבש ףלא ינמ דחא לדכה תעדל ילוא וצרת םא
 : הנטק אמגוד

 : רומאל תחא העדומ המדןמז ינפל הספדנ דנאלניפ ץראבש םינותעה לכ שארב
 תוברהל ,אופיא , אנ לדתשנ .הלבשהמ ונל בוט ןיא התע ונבצמבו הלא ונימיב .

 ןיא - ? אצומ ףסכל היאו ,הברה ףסכ ךרצנ הזל לבא ,ונמע תלכשה תא ריד ואהלו לידנהלו
 .הינמה תואקרמ רשע ,תונטק תוינמ לש י מו א ל קנ ב וז הרטמל דסיל םא יתלב תרחא ךרד ונל

 וליפאו ,הרשע אלו ,האמל םירשע אלש ,וניבת םכתעדמ ? תוינמה ואיבי תיבר וזיא,
 רומלי ונטע יכ , ונמע תלבשה ונל ואיבי ,תיבר לכמ רקיה המ-רבד ואיבי.לבא ,השמח אל
 שיאמ ,ונלוכ--? הזה ימואלה לעפמב קלח חקי אל ונתאמ ימו .רשעהיו קזהתי אליממו ,ליבשיו
 ףלא םישמח חיורמה רישעה דע הנשל ףסכ םישמח קר חיוומה ינעה לעופה ןמ ,השא דעו
 רישעהו ,תחא הינמ לע םותחי הנשל ףסכ םישמח קר היורמה ינעה לעופה .וב קלח חקנ--שרוחל
 .תוינמ םיפלא תרשע לע םותחי הבר החמשב--הנשל םיפלא תורשע חיורמה

 םירוכד לש ליחנ לכא ,שבד לש תחא הפט קר איבת המצע ינפב הרובדו הרובד לכ,
 .תוווכה לכ תא שבד אלמ*

 תיבמ ,תיבל תיבמ ,ריע ובוסו ,המיתחל ןוילגה תא ,הבוט העשב ,והק ,םיחא ןכבו,
 ורעחב הזוחאה-לעב לכיהמ ,ריעה דרומב ינעה תנולמ רע ריעה הלעמב ונומראב בשויה רישעה
 "! וילע םותחי אל ונמע לכמ ימ ,הארנו ,רפכב ינעה תבוס דע

 תמאה ,יכ ירחא , הפי התלע המכ דע , איה המיתחה תירחא תא , םנמא ,ץעדוי יניא

 -ןב, לצא יכ ,הפי התלע אמתסמ . ללכ יתוא תניינעמ הניא םיניפה תלכשה ,רמאהל הָנָחְ
 יתוא תניינעמ המצעל איהשכ העדומה לבא . הפי םילוע םה דימת טעמכ הלאכ שינינע "ימח
 טושפהו רצקה הנונגס - רוחיב , דאמ

 ! יוילע םותחי אל ונמע לכמ ימ , הארנו,

 ! וז האירקב שי *תיתורפסה תופיקתה, ןמ המכ ,תימצעח הרכהה ןמ המכ
 הכבי , תושקו תוכר רבדי ירבעה רפופה 4. הככ רבדל זיעי אל םלועל ירבעה רפופה

 לש  ןונגפב , הזכ אירבו טושפ ןונגסב לבא , לתהיו קחשי וא ,ףצקתיו זגרתי וא , ןנחתיו
 .דטוע אוה ימ 2 אוה עדוי יכ ,רבדי אל -"יאדו,

 . םעה סג אוה ןונגסה - "םדאה אוה ןונגפה,

 הופחילעפ םע ,וינפל רשא תא עדויה םע ירפוס קר רבדל םילוכי הזכ ןונגסב
 שעדוי , לודג ימואל ןינע לע רבדל םיאב םהשכ הזכ םע ירפוס . הרורבו המלש תימואל

 םהשכ ,סה .ולוכ םעה לש יעכטה שגרה םע קר , תונוש תוגלפמ םע קסע םהל ןיאש םה

 ורנ



 .י'קיפג ו יל לא

 תעב אובי אוב אוה 1ול וכח -- המהמתיש ו ,אובי אוב ,םנמא אוהו

 שאר.ב תבשלו ומצעבו ודובכב אובל "םעה תא דבכי, זאו , הדועסל ןכומ לכה רבכ היהיש

 .ונוצרו וצפחכ לכה רדסלו "םיאורקה

 ,איהה הריהבה הנומתב הרוחשה הדוקנה , השדחה העונתה לכבש ישילשה דצה והזו

 ,המואה תיחתב , םלועהייחב םג אלא , העשהייחב קר אל ףסכח ךרע תא רתויב הטילבה יכ

 ,יולאגת ףסכב אלו םתרכמנ םנח, + הדיתעה ו ןמ םירחא םיגשומ וניתובאל ויה םינפל

 "ןב ןיא, : םרמאב תכלל וקיחרה דוע , תוינחורה חבשב וגילפה דימתש ,ליזחו ,איכנה רמא

 התעו .הלואגה תא ואיבי "םירישעה, אל ,רמולכ ,'םיכה ןמ הטורפה הלכתש דע אב דוד

 לעו ןוממה לעו ןוממה לע : תדמוע הדיתעה הוקתה םירבד השלש לעו ,ירמגל רדסה ךפהנ
 חואו ,ושארב םירישעהל .םוקמ - ןוממה לע םירבדמש םוקמב יכ ,ןכומ אליממו .. ,ןוממה

 ,יאנגל וא חבשל םמש תא ריכזהל ילבמ םירבד השלש םינש רבדל רשפא

 ןט םיקלח העשתו םיעשתו - םיבודמ ונמע יכרצו  ,הלדו הנטק  תותעה  ונתורפס

 .םעהל םסוחיו םירישעה לע םילופלפל ועצקוה איהה תורפסה

 ! רעה יפל אל דובכ ,יתובר , ידמ רתוי דובכ

| 
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 ב ונכנחתנש ,ירוטסיהה  ךוניחה .הלש תא השוע הירומסיהה לבא ."תומ"לא, תגרדמל
 תימואל הלודג הקדצל אלו , תוטורפ לש הקדצלו תונטקל ונתוא ליגרה ,םינשב תואמ הז

 וליאש ,יל המודמכ , לבא ,רשפא . תוירבה תורמוא - 'הקדצהלעב אוה ינע לכ

 לכ תא הנוב , תירכעה ונתורפס לכ לא הריכחב יל חקול יתייה ...זא  ,התע רישע יתייה

 םירחא םירישעל הינמ יתייה אלו , ימואלה קנבה לש תוינמה לכ תא הנוקו ונצראב תוינולוקה

 דוההו הצנה תא ,דיתעל דובכה לכ תא ,ימצעל לטונ יתייה לכה תא ,לכה תא .אוהשדלכ וליפא

 תא יתארקש העשבו .םלועל םב ןכושו ימע ךותב שדקמ יפסכב יל הנוב יתייהו ,ימואלה

 ןהל יוא :יבלב יתרמא "? םינוילימב תושעל המ. :ןינעה לע לויזנאי רוסיפורפה לש ותשרד
 לכה ,ןלצא שי לכה .םהב תושעל המ תועדוי ןניאו םינוילימ ןהל שיש ,םלועה"תומואל
 תעדל ילבמ ,םיכפוה הל ןיאש ןבאכ ןלצא םיחנומ םינוילימהו ,יושע רבכ לכה , ןהינפל ןכומ
 .םהב השעי המ

 הקדצ, , תהא הלודג הקרצ ונל שי ."תוקדצ שקבל, ךרוצה ונל ןיא ,םנמא ,ונחנא
 עדוי יתייה  ;רישע יכנא יתייה ולו .דחיב תוקדצה לכ דגנכ הלוקש איהש ,"תימואל

 .תושעל המ

 בורדיפרלע ...תושעל המ ןכדםג םיעדוי ונבש םירישעהו , רישע יניא יכנא לבא
 +יי רקויב הלעיש המ םישקבמ םה אקודו ,חקמה לע םירטוע םניאו , הזה"םלוע םיטיקבמ םה
 אקוד ותוא תונקל םה םיצור דוע ,אבה"םלוע םישקבמ םה םהנקז תעלש ,םהמ טעמהו
 ,הנש םירשעו האמ ירחא ,שיש לש אלבט , תואיצמ תונקל תונוש תורבח לע ועוני . לוזב

 .לוזב קר ,לוזב ,המודכ וא

 +הב לפטי אוה ,לדו יגע םע ,םעה קר , םעה - תיטואלה הקדצה , הלודגה הקדצהו

 םה םיטעמ , םירפס םיארוקו םינוקו םירבעה םינותעה לע םימותחה , ונתורפס יכמות ןיב

 דועו ,לארשיהץרא בושי  תרבחל םירבחה ןיב םתוא אצמנ הזמ תוחפ דוע : דאמ םירישעה
 יה ןתי םא ,תאז לכב . . .ימואלה קנבה תוינמ לע םימותחה ןיב ויהי , הארנכ ,הזמ תוחפ

 היהי הילעו שיש לש אלבט הילאמ ומכ תיבה רעש לע חטצת יאדוב , הנָּבי לאי" תיכו

 יםלוע לש וגהנמ, אוה ןכ .שארב דומעי ריבגהו . . ."ריבגה תואצוהב הנבנ, :רמאל בותכ

 רשבה סכמב ,ויתוטורפב םעה , תולגה לבס לכ תא אשי ויפתכ לע סעה .םידוהיה ונלעא

 םיפער וא תיבל תוזוזמ ובדניו ואובי םירישעהו ,רובצ לש תודסומה לכ קיזחיו דסיי , תורגהו

 ...םמש לע ארקי תיבהו , גגל

 םירושעהל ביבס םירכרכמש ,םירוכרכה יפ לע טופשנ םא ,ןכו .םינפל היה ןכ

 ,םיאבה םימיל םג היהי , התע

 -תוינמ ףלא הנוק רחא רישעו ,רבד רבוד ןיאו תוינמ ירמש ףלא םינוק םיינע ףלא

 ,הזה ןוחצנה לע ופועי תומרגלטו םיבתכמו ,הדוגאל הדוגא ורשבי תורושבו .ריעה לכ מוהתו

 .. .לארשי תא עישויו אובי אוב ,רישעה אובי אוב יכ , םיוקמו םנוחצנב םיחמש לכהו
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 .קפגיול ,ל א

 שיק. ןיב שי תוכייש הזיא ,ךל המודמכ | .הנידמב םג וא וריעב הקדצ לש | דחא לעפמל
 ישוקבו עדי = אל .בותכו אורק םגש - ןאכארטסא | תוברעב רחא ל וא "שטיטיק
 - ישטיטיק שיק. בזע תאז לכבו ? הבקסומבש | הובגה .רפסההתיבל - ומש תא םתח לודג

 לדל ודועמ ןתנ אלו הטורפ הושמ תוחפ לע שממ | גרהנו לבנכ | יליכ היה .וייחבש

 רפסההתיבל ,םלש ןוילימ | ,ונוה לכ תא - ויניעל בערב עוג םא ףא תחא הטורפ וליפא
 , םינויבאל ןתנ רזפ וימי לכש ,החותפ די = ,ןרזפ 4 ,לודג ןבדג ,רישע ידוהוו = . הובגה

 ,די טשופה לכל תובדנ בדנו , תורחא םירעב םגו וריעב הקדצ לש תורבחה לכב קלח הקלו

 ומעו ,"תחא האמ. וליפא | , םעהל | , רובצההיכרצל | ו וירחא חינה אל ותומב -

 .ותקרצ םג התמ דחי

 "שטיטיק טיק, .םהינש יכ .ללכ  אלפתא אל יכנא - ? תאז לע ואלפתת םאה

 ,םמעדינב קר ,םמעדינב ויה ,רישעה ירוהיהו

 םימעפל םיבזוע =; רתויב חתפתנ יחרזאהו ימואלה חורה םשש ,  תפרצו אילגנאב

 הקדצ יכ ,םישיגרמ הלאה םישנאהו .םציאל םתס . . .םצראל םהירחא םנוה תא םירישעה

 לבא . תוקדצה לכמ רתוי הברה ילואו ,,איה הקדצ  ןכדסנ ,םיניעל  תיארנ .הניאש ,וז
 .קוחצ קר תררועמ וזכ הקדצ םידוהיה ונלצא

 תא םילטונ םויה תוגאדו "העשההייח, . שיגרהל לוכי וניא , תאז שיגרמ וניא ידוהיה יכ

 וינינע לכ םע הוהה תא נ שיגרמ ידוהיה = .ויתוחכ לכ תאו ונוה לכ תא ,ונורשכ לכ
 פרמ - ןכ רומאל רשפא םא -- "דיתעה קפד, תאו  ,ויתוקוצמו ויבואכמ לכ םע | ,םינטקה

 . שיגרי סרט ,ןיבי

 , ןבומכ ,ינעה . םירישעה - ושיגרהל ויה םיכירצש / הלא ותוא םישיגרמ םניא דוחיב

 תור, תובשחמ םימעפל םיבשוח אלה ונירישע לבא  ,רותעה לע בושחל יאנפ םג ול ןיא

 לע שיש לש תואלבטה , תורבקההיתכב תולודגה תובצמה הלא לכ ןה המ יכ  .הלאב
 , תוגרדמ אל םא , המודכו ,  תורבח וזיא לש תופסא ירדחב תונומתה ,הקדצ לש תורפומ
 יכ ,חיננ ? םמש תא "וחצני, םהיתוטורפב יכ ,םה םימדמ תמאב םנמאהו ? תומדלַאל תוגרדמ

 "לאו *תויחצג, תוברל - לכה , לוזכ לכה - רקויב איהש הטורפה רבלמ  ,םידוהיה .בוהדב =

 המ לבא .דחיב אבההםלועהו הזההםלועה תא תונקל רשפא 'תחא האמ, דעבו , תומ

 ןמו .הוהב קר תונקל רשפא 'תואיצמ, יכ ,  הטורפ קר הוש ףוסדףוס , הטורפב הנקנש

 יפל דחאו דחא לכל םלשי 'דיתעה,  ."םנחהיצח,ב  "תואיצמ, תונק / רשפאדיא "דיתעה.

 . םבל לא ומישיו ונידישע תאז אנ ועדי .יתמאה וריחמ

 אל הגישהל | וזכ רשוכ-תעשו ,"תומדלאל, תמאה ךרד , תרחחא ךרד שי לבא
 - ז האיצמ לע לופיל םיכירצ | ויה .ונירישעש ,יל .המודמכ = , הימחנו | ארזע ימימ התיה

 עינהל הזכ ןסואבו , המודכו לארשידץראב תוזוחא תונקל , תימואלה העונתב 'קלח. תחקל
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 .םישעמו תובשחהמ

 < מת

 םילטוכמו םילטב , ול םילפט םלוכ ותרבחו "לואש, רמ ליכשמה םגו "לאידג, 'ר , "קודצ.
 :דילעב< , 'םינצבקה תרבח. לכ ,םיליכשמה ,םידמולה , םיעובצה ,םישורפה הלא לכ .ותמועל
 תא ודבאו םתלודגמ ודרי ."עובצ טיע,ה לעב ימיב הבר 4 התיה םתלועפש | ,"חומה
 ותרוצ אהתש ,ותנוכת תא ןבללו ררבל ידכב ,"שדחה ריבגה,ל "םיאולמ. קר םהו ,םכרע

 .. + רתויב תטלוב
 הברה התע הלודג םייחה לע רשועה תעפשה .םייחה ןיעמ איה ונתורפס הז ןודינבו

 , תורפסב םג אוה ןכו , םינפל התיהש הממ רתוי
 התנומתב תימואלה העונתה הדלונש העשמ ונתורפסב רשועה תעפשה תשגרומ דוחיב

 איהה תעה דע  ,תינויצה ,השדחה התנומתב -- רתוי דועו , לארשיהץרא בושי ,  תמדוקה

 יח םעה .תחא םעפב תולודג תואצוה , תובורמ תואצוה היקיזחממ תודהיה השרד אל

 ; ללכ וגאד אלש טעמכ  ,דיתעה ליבשב  ,"רחמה, ליבשבו  ,ותעשלו ומויל = ,העשהייח

 אובנ םא ,םנמא ןה .תוטורפ קר ושרד ,העש לכבו תע לכב , הברה ושרדיכ םא ,העש ייחו
 הטורפו הטורפ יכ | ,םירקי םימדב היקיזחמל תודהיה התלע דימתש ,אצמנ | ,ןובשח

 תאו .ושגרוה אלו וארנ אל ,טעמ טעמ ונתנש ןויכמ לבא . לודג ןובשהל תפרטצמ

 דחא לאידיא םהל היה ללככש  ,ונירישע ונתנ ,רמאהל הנתנ תמאה ,ןהה תוטורפה

 וריתה ,םיפופכ ופקז ,םילוח ואפר- ,םילפמנ וכמס העשל .הסי ןיעב ,םעה םע

 קדש המ לכ ושעו הרותדידמול ידיב וכמת  ,תונוש תורבח ודסי = ,םיובש ודפו םירומא

 דוהיה לגרוה ךכו  .םולכ שרד אל  דיתעה = .העשההייח .ליבשב תושעל היה רשפא

 לכבו העש לכבו תע לכב ןה תופוכתש יפ-לעדףאש ,תוטורפ לש  תובדנלו תונטקל
 תימואלה העונתה ,תושדחה תועונתה "םואתפ. ואב הנהו . תוטורפ קר ןה תאז לכב ,עגר
 יטודקנא בה. תובקע ונ 6רנ דימו , ידוהיה לש "תוקדצ,ב "הכפהמ+ ומרגו , שדחהו ןשיה הגשומב

 קר רבחהתמורת םימלשמה  ןויצריבבוח רפסמ הלע ונצראב םידוהיה ןומה לכמ .ונמעב

 הירטש  רותב תולודג תובדנ ,רתוי דוע השרודה תוינויצה הירחא האבו  .םיפלא תעבראל

 . ותולוג לכב ונירישע לש ינחורה טורקנאבה הארנ ןאכו ה םיקנאבל תוינמ

 הקדצל לבא ,רבכ הז ידוהיה עיגה העשהיח לש הקדצל | ,תוטורפ לש -

 .ןיידע עיגה אל - דעהידעהןינבל , תימואל הקדצל , הלודג

 דתומואו לארשי ןיב | ,"ימח-ןבל .ינב ץיב,ש ברה לדבהה תא הארנ הזה רבדבו

 םניאש טעמכ העשהייחל | ,םימעה ןיב הזרפנ הניא העשלייח לש הנטקה הקדצה .םלועה

 ןיא  ;,לעשו דעצ לכ לע ,עגרו עגר לכב ונלצא הארנש ,"תוטורפ לש תוקדצ. .םיגאוד

 הקדצה. הבורמ הדמב םלצא החתפתנ הז תמועלו .םינתונו םירזוחו םינתונ םניא םה .םלצא

 , תוזחמ םלצא ונא  םיאור דימתו .תחא הלודג הקדצ תחא םעפב תתל --"הלודנה

 ןתנ אל ודועמ רשא ,םהלשמ יטושפ דחוס. .ןו המת ונב םיררועמ םה הנושארה הפקשהבש

 , םינוילימ המכל הלועה ,ונוה לכ תא ותומ ירחא חינה , דחא לקש וליפא הקדצ לש הרבחל
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 ? התע תיתעה ונתורפסב תיזכרמה הנומתה איה וזיא

 .רישעה -- איה תיתעה ונתורפסב התע תיזכרמה הנומתה

 דצמ הלא . םירבעה םינותעב םירמאמה לכב םירבדמ וילעש , םויהררובג אוה רישעה

 ,םיסויפ ינימ לכב וסייפל םילדתשמו ותוא םיללהמו ול םיפינחמ , ונבש םיטסימיטפואה ,הז

 םינרוא .. .הובגה ונחלשמ םירוריפ הזיא ךילשיו םחרי ילוא ,ןויבאו ינע םע לע סוחי ילוא

 ילעב | ,הז דצמ הלאו .  לארשיב ונורזפ תקדצ תא וממורי םע-להקבו ריבגה דובכל םיריש

 לכו הטטק לכו הלקת לכ ,ותוא םיללקמו םיפדגמו םיפרחמ ,ונבש םיטסימיספה , הרוחשההרמה
 רישעה + ותוזכהל םהיפב םילמ יד ןיאו , וב קר ,וב םה םילות ונמע לע תואבה תוינערופ ינימ

 רמוא ןיא הנה ,ללחל וא ללהל םא ,הככ וא הכ םא .לכב םשא רישעה , לּכַב בייח אוה
 'תוזכרמה הנומתה. אוה ,ןימייסמ ובו ןיליחתמ וב  ,רישעה לע תלוז וגתורפסב םירבד ןיאו

 .ול לפט םעה לכו רקיעה אוה וליאכ ,םעה ינינע ראש ובבוסי וריצ לעג

 םילופלפל .ועצקוה הנממ םיקלח העשתו םיעשתו -- הלדו 4 הנטק תיתעה ונתורפ

 ! ךרעה יפל אל דובכ ,יאדמ רתוי רובכ ! םעהל םסוחיו םירישעה לע

 הפוקתה ירפ ,ונתורפסב אוה שדח חרוא , ונלוכ ונחנא םיעדויש ומכ ,הזה רובגהו

 רמגל ,םירחא םירובגש ,ונתורפפ לש הבוטה תעה תא ונחנא םירכוז דועו , הנורחאה

 םירובג םיליכשמ תונומת , הב וארנ ,תורחא ירמגל , תורחא תונומתו . הב ונייטצה / םירחא

 ומכ וא  ,םינימאמו ,רחא דצמ --'דמלל.ו ידומלל, םתקושתב ,"םתלכשה,ב םיקזחו
 ,הקזחב ומחל הלא ינש .ינש דצמ  ,םתנומאב םיקזח ,"רוארידרומי ,םינפל םתוא וארקט
 עטשנ םלוק קר ,םלוקו , "תדהו הנומאה, םע "תעדהו הלכשהה, תמחלמ .זא ונימאהש ומכ

 ,"תושדח תורימזו תורהא םירפצ ,תורהא םירפצו תורחא תותע, - ? התעו :םייחה יב
 ,ןשיה רודה ינב ,ונל  ,ונינזאל ומעני דימת אל ,תמאה לע הדונ םא ,רשא  .תורימז
 תורימזה לכמ רתוי הברה הנשיה .הרישה התיה המיענ , הרות לש התמהלמל וננכסהש

 , ףסכה לוצלצ - ןהב עמשנ\שרח לוצלצש , תושרחה
 יתפמאקרוטלוק.ה תונשב ,רפסמ םינש ינפל ונתורפסב רישעה לש וכרע היה המ

 לפט קר תמאב היה 'רישעה לעג. - !אוה בשחנ המב םינפל - ? התע אוה המו , ונלש
 ןשיה "לעג, 'ר .ונעדוימ הנה  /התעו איהה הרבחה לכלו "לאידג. 'רל ,שורפה קודצ 'רל

 רו .,וילא םינופ לכהש לת ,תורפסה תמב לע ישארה קחשמה אוה השדח הנומתב
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 .םישעסו תובשהמ

 ןקזה רומח ינפ תוזח ישפנכ רעשא = ...ירכז לכ םכל למהל ונומכ ויהת םא :םכל תואנ
 .. .1ודיחידונב .ןעמל ןקז בא השעי אל המ לבא . . .איהה הארונה הבושתה תא ועמשכ
 אוה .ררייגתנ, יכ ול שעמהו ...ול .רקיה וב רשוא דעב ןקזה ןתנ לכה תא , לכה תא
 רה הרקמה חרק ןככו ...םהז םג תאז ושעיש ,ודע ישנא בל לע םג רבדוו - ונבז
 רשב תא ולמ) ,רענ דעו ןקזט ,ריעה ישנא לכ יכ | ,דחי םג הגותו קוחצ ררועמה ,הזה
 ...דחא םויב םתלרע

 , סיבאוכ םתויהב ישילשה סויב יהיו.  :וערת אלה - איהה הידמוקינארטה תירחאו
 , רכז לכ ונחהיו חטב ריעה לע ואוביו וכח שיא , הניד יחא ,יולו ןועמש , בקעיינב יגש וחקיו
 ."ואציו םכש תיבמ הניד תא וחקיו ,ברח יפל וגרה ונב םכש תאו רומח תאו

 / יזירפבו ינענכב ץראה בשויב ינשיאבהל סתישע המ, :רומאל בקעי לש ותנולת לעו

 הרצק הבושת ןואגב ובישה -- *? יתיבו ינא יתדמשנו ינוכהו .ילע  ופסאנו רפסמ יתמ ינאו
 - "? ונתוחא תא השעי הנוזכה, + הרורבו

 הגוזכה. דע " ושע לא םיכאלמ בקעי הלשיו ןמ , ולאה תונטקה תוישרפב ,יביבח , הפ
 . התע דעו זאמ ונימי ירבד תיצמת אצומ ינא -- ,"ונתוחא תא השעי

 היוחתשהו "ןורור, תלז ₪1חא רשק ...וכרדל ךלה  בקעיו - וכררל ךלה ושע
 . .. םחיניב ןיא -

 ,ותט אל ןכ םג בקעידינב לכא ..,ותמ אל  ,יביבח | ,רומחהינב . , . ? רומחרינבו
 ,., תואצות םיבר םירקמל הזמו

| 
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 יקסנוול ל .
 טה ונוער שהו שש ב

 םתוא וציו .םודא הדש  ,ריעש הצרא ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו

 יחיו . התע דע רחאו יתרג ןבל םע :בקעי ךדבע רמא הכ :ושעל ינודאל ורמאת הכ :רמאל
 ןמ חקי+ ...'ךיניעב ןח אצמל ינודאל דיגהל החלשאו , החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש יל

 ,םירשע םיליאו םיתאמ םילחר ,םירשע םישיתו םיתאמ םיזע : ויחא ושעל החנמ ודיב אבה

 ,"הרשע םירָיעו םירשע תונותא , הרשע םירפו םיעברא תוחפ ,םישלש םהינבו תוקינימ םילמג

 הקו ינפל ורבע :וידבע לא רמאו ודבל רדע רדע וידבע דיב ןתיו; --!בר ןוה -
 :רמאל ךלאשו יחא ושע ךשגפי יכ :רמאל ןושארה תא וציו 4 .רדע ןיבו רדע ןיב ומישת
 ינודאל החולש איה החנמ , בקעיל ךרבעל + תרמאו--? ךינפל הלא ימלו ךלת הנאו התא ימל
 :רמאל םירדעה | ידחחא םיכלוהה לכ תא םג ישילשה - םג ינשה תא םג וציו . ..ושעל

 ."ותוא םכאצמב ושע לא ורבדת הזה רבדכ

 בקעיו - ופסכ לע סח אל ! ויחא ינפל בקעי ומצע עינכה המכ , אופיא ,םיאור .ונא

 - זחא תא ותוארבו ,ודובכ לע םג סח אלו - םינטק םיכפ לע םג סו ןרזפ היה אל

 ."םימעפ עבש הצרא והתשיוש - ןלהל בותכה רפסמ

 "הריעש וכררל ושע אוהה םויב בשיו, :שדח הזחמ הנהו - ושע רבע ךא יהיו

 לפוטמ ,וכרי לע עלוצ - ,"בקעיו - בקעי לש ושוכר רֶתיו וישיתו ויזע םע ושע -

 ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו.  ."התוכס עסג. - , םיבר םינבו םישנ עבראב

 סכש יבא רומח ינב דימ םש הטג רשא ,הרשה תקלח תא ןקיו .ריעה ינפ תא ןחיו

 .'הטישק האמב

 , הלחנה לאו החונמה לא אב םרט יכ ,וארת אלה

 לככ ,תאצוי ,היבא לש ערה הבצמב החינשמ הניא ,ןבומכ ,רשא ,בקעי תב הנידו

 . תובוחרב חושל ךלתו התילחו הידע תא הילע םשתו .ץראה תונבב תוארל ,לארשי תב

 בהאיו .בקעי תב הנידב ּושפנ .קבדתו . . .ץראה אישנ יוחה רומח ןב םכש התוא אריוש

 ךרבא ,הארנכ , היה , םיליצא-ןב ותויה לכב ,הז םכשו ."הרענה בל לע רבדיו הרענה תא

 ואלמיש דע הרענה בל לע םירבדמה | , ונימיב רשא םיכרבאהכ אל , טעמ םשוגמו טושפ

 תחקל תמאב שקב אוה .אל ...אינודנ םע הלכ םהל ושקבי ךכדרחאו ,םתואת

 - ,"השאל תאזה הדליה תא יל חק : רמאל ויבא רומח לא םכש רמאיו, .השאל ול התוא

 ,ונב תרצב תוארל לוכי אלו ,בוט בל לעב היה , רומח ותויה לכב ,רומחו - ! רורבו טושפ

 השאל ול התוא אנ ונת : םכתבב ושפנ הקשח ינב םכש, :רמאל בקעי ינב לא רומח רבדיו

 היהת ץראהו ,ובשת ונתאו .םכל וחקת וניתונב תאו ונל ונתת םכיתונב :ונתוא ונתהתהו

 םכשו -- ! תולבגה םוש ילב ,רומג תויכזדיווש - ,"הב וזחאהו הורחסו ובש  ,םכינפל

 הרעגה תא יל ונתו ,ילא ורמאת רשאכ הנתאו ןתמו רהומ דאמ ילע וברה, :ףיסוה ודצמ
 דתומוא יפמ לארשי ינב ועמש אל רוע , בלה ןמ םיאצויש , הלאכ םירורב םירבד . , ,"השאל
 תאזב ךא,  :אתרטוז אתלמ קר ,רבד ושקב אל בקעי ינבו .. הזה םויה דע ילוא םלועה
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 ,םישקמו הוכשהמ

 הזה "ףוסה. ןמ :רתומל התיה הלחתהה לכ אלה הזכ "ףוסל, עיגהל ליבשב ,יתללפ אל
 אלה יכ .ראשה לכב ךרוצ זא היה אלו ,ןושארה ףדב ףכית ודימעהל , ליחתהל היה רשפא
 תושיא תוכלה ילב קר וליפאו ,'ךורע-ןחלוש,ה ילב יכ ,וידעלב םג ונלוכ ונא םיעדוי תאז
 .םלועב תויחל ידוהיהל היה לקנ רתוי - תורוסא תולכאמו

 . ברקמ דחושו ברקמ ןותח , תברקמ המיגל :םדאהינב ןיב שי תוברקתה ינימ השלש
 , דחוש - ןלוכבש הגטקו ןותה - ןלוכבש הלודג

 םה ירה - דחא ןחלוש לע ולכאש םינש .םדאדינב תא תברקמש , המיגל הלודג
 םג זא ,םיקתממ התושו םינדעמ לכוא ,ןחלושה לא םדא בשויש העשב .הזל הז םיבורק
 , לארשי יאנוש וניאר המכו המכ .. .הצרתש ימ לכ תא בוהאל אוה ןוכנו בחרתמ בלה
 הבהא וגה תואלמה תוסוכהו אלמה ןחלושה לצאו ,םתובינס לכ לע םיארוג םה דימתש
 ! לארשי ינבל

 ,הז תא הז םה םיאנוש ןיע"תיארמל םא וליפא ,םינתוחמ .ןותח -- וזמ הלודנ
 ןותח ןיא ירה : תאז םג ףאו ,םהיניב םולש םישוע תבהו ןבהו ,םה םינתוחמ תאז לכב
 ... המיגל אלב

 קר לבא ,טעמ ול ביחרי ,םנמא .םדא ןתמ ,דחוש לש תוברקתה - ןלוכבש הנטק
 .האנשל הבהאה ךפהתו-תת ףיסות אל םא היהו ,שדח ןתמ ושקביש דע ,רצק ןמזלו טעמ

 םימע תברק םישקבמ דחא םע ינבש העשבו , הזה דופה תא תועדוי םלועה-תומוא
 .םהיתונבב םימייסמו המיגלב םה םיליחתמ ךא , הטורפ ףא םינתוג הז םע ינב ןיא ,םיקזח רתוי
 ידמ תברק תא -- םתעשב םילכבה ,םילבבה תברק תא םינומדקה םימעה ושקב הזה ודב
 --םיאמזרה ,םיאמורה תברק תא--םינויה ךכדרחא , םינויה תברק תא--ןתעשב סרפו ידמ ,סרפז
 תברק תא שקבל םישלחה םימעה התע םג וכלי תאזה הלולסה ךרדבו .. .םיזנכשאה תברק
 .ואצמיו ושקבי .. . םיפיקתה

 םושמ םתפ לע ורזג| :השולחהו הנטקה תא ונרחב תוברקתה ינימ לכמ ,ונחנאו
 . . ."םהיתונב םושמ םגיי לעו םניי םושמ םגמש לע ,םנמש

 חקלתו . היאור לכ יניעב ןח תאשונ רתסא יהתו. . המש רתסאו ונל התיה הפי תוחא
 םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו .. .ותוכלמדתיב לא שורושחא ךלמה לא רתסא
 . . ."יתשו תחת הכילמיו השארב תוכלמ רתכ םשיו , תולותבה לכמ וינפל דסחו ןח אשתו
 לצא וזכ רתסא התיה ול .ןמה רזנש הרזגה עור תא לטבל וליעוה , ןבומכ , רתפא ירבדו
 אשונל התוא םישוע ויה םיררושמ המכ ,הילע םיבתכנ ויה םירפס המכ - תרחא המוא
 םיביצמ ויה ןורכז-תובצמ המכו הילא תוסחיתמ ויה םיליצא לש תוחפשמ המכ ,םתריש
 אלו-? הז רבד רתסאל הל ריתה ימ :ןינדו לארשי ימכח םיבשוי הנה - ונלצאו ...הל
 ,. ."התיה םלועדעקרק רתסא. יכ :רתיה הל ואצמש דע םתעד הררקחנ

 ! ונמע ימי ירבד תישארמ דחא הזחמ רבוע ינפלו

15 



 יקסניול ל א
 ןשי הד קמ ננטשה שהעמיד גג טש "כוש שה שבה קב םמממצ-בש=ב

 ,םימעה ןמ לרבהל םינומדקה םימכחה לצא הקושתה הלדג, לבא .הרותב לק ךמס קר שי
 בושחל אלש ול רשפאדיא ,ותעד לע ותוא הריבעמ טעמכ הרהטה תבהאש ,ירוהיה רשא

 =ירוסא ינידב הברה תוריזגל תישאר הבס איה םימעב תונתחתהה,  ."םירוהטראלכ םתוא

 האור ללכב ."םעה ביט לע קומע םמתוח םה םג ועיבטה .םיבורמה  ץמחהיניד, ,"תולכאמ
 ראשלו .דבלב  רתיהוירוסא  ינידב קר .טעמכ  דימת םיקוסע םידרחה םינברהש ,רבחמה

 טעמכ ,רוחאל חמו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ לש תורוראה תולאשה , תולאשה

 ,ןתנומא ירקיע דעב וזב וז תומחלנ ,רבחמה ףיסוי , תוירצונה תותדה , ללכ בל םימש םניא

 םתוהמו םהל ןנעב וכפ .לארשי תד ירקע .הירקיעל בל המש הניא וליאכ תירבעה תדהו
 ; םיאיבנה וידבע םע רבדש , גיהנמו ארובה ,'ה תורחאב ןימאמ ינא, .םעה יניעב הרורב הניא

 ירקיע תיצמת איה וז - ."םיתמה תיחתלו ,ולאוגו לארשי ךלמ  ,חישמ תאיבל הכחמ ינא

 , םתריקחב וקסעש םיטעמה םימכחה ירבדמ האיצוהל רשפא למע בורב קרש  תירבעה תדה

 'הנומאה ירקיע לא אל ובל םישל ךרטצי , תודהיה איה המ תמאב תערל םדא הצרי םא

 ,רבחמה ירבד יפל | , תאזל רשאו .םתד יפ לע םהייח .חרואו  םידוהיה יגהנמ לא אלא

 יגהנמל יאשחב ןמאנ ראשהל ידוהיל היה רשפא לבא ,לארשי לע דמש ורזגש תונידמב
 רועב ,הולשב בשיל ליבשב ותנומא תאו ותד ירקיע תא ןברק בירקהל היה ןוכנ םש -- ותד

 -- הוקמב הליבט וא ,הלימ וא ,תבש וא ,תופירט יניד לטבל הרזג ורזגש םוקמ לכבש

 םימכתה .םתד יקח לע רובעל אלש ליבשב דקומה לע ולעו םשפנ תא םידוהיה ורפמ
 תימואל הלפת חכב ןיאש המ .םימעה ןמ לארשי תא לירבהל המב בטיח וניבה םינומדקה
 ידי לע גישהל רשפאדיאש המ ,םיימואל תומוצו םידעומ תושעל ולכוי אלש המ , תושעל

 המה . תורוסא תולכאמ יניד ידי לע וגישה ותוא -- , תימואל  הריחבו השודק לש נשומ

 תא רובעל ידוהיל ול רשפאהיאו םלועההתומואו לארשי ןיב הקזחו הלודג המוח ומיקה
 . תאזה המוחה

 .תוצראב ונואצמ רשא , תואלתה לכו תורצה לכ רוקמ רבחמה אצומ וללה םינידבו

 ,םע ,ץראה ייוג תוחפשמב רזומו רז םע ,ןוכשי רדבל םע םידוהיה ויה אלול ,  ונירוזפ
 תוארוגה תופידרה וילע תואב ויה אל / םדאהרינב ראש םע תונתחתהה רשקב אב וניאש

 םירמואש ומכ ,'םילכוא םתא ונליח תאו םתא םירכג, :ונל רומאל זיעמ םדא םוש היה אלו

 יניעב םירז םהישעמ לכ ןכרלעו , תומואה הנחמל ץוחמ םידמוע םידוהיה, . הזה םויה דע ונל
 ."םלועל תוינערופ אלא םניא םידוהיה ישעמ לכ וליאכ ,םימעהל ,םהל המדנו , םימעה

 םייסמ - תורוסא תולכאמו תופירט יניד תבסב לארשיל האבש , הלודגה הערה תמועל,

 -- ,'דואמ איה ךרעהתלק , לארשיל םהה םינידה ואיבהש , תטעומה הבוטה הנה - רבחמה

 ? ךורע-ןחלוש,ה אוה המ , םיארוקה יביבח , התע ועדתה

 ,א ברה יפמ התוא ונעמש רבכו ,איה השדח אל ,םגמא ,המצע רצמ וז העד

 --וגלש רבחמה יפמ הזכ 'ףוס, עומשל לבא .'עצטעזעגעזייפש ןעשידוי יד, ורפסב רנ עיוו
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 םישעמו תובשתפ

 יטרב יכ ,םירכדה םוארגו ! רשפאו רשפא -- ? לארשידץראב יזירפה חורה לבא : רבדב
 . םיכתוכש המ םשמ םירפוסה םיבתוכ םבבל

 חורה אשי ילטע לכ תאו -- ןויצל-ןושארב דחא הרומ לאוש -- ? למע ינא מל.
 ומכ ,לארשי-ץראב ירבעה רעגה ? תורענל רשא רפסההיתבב רשא , יזירפה חורה , יתפרצה
 / תוגבל-רפסההתיב תכונח , תירבעה הרענה ,איהו , הרענה יניעב ןח אוצמל ץפח ,רענ לכ
 אלו תיתפרצב תוקלח תרבדמה ןושלה תא . . . הפשה תא אלו יספשה. תא אקוד בוהאת
 ,ןתואיצמב תותיחשמ זירפמ תואבה תומלעה, . . ."תירבעב תולודג תרבדמה ןושלה תא
 ,שואיה רוקמ ,חורה תליפנ לכ רוקמ , הערה לכ רוקמו : הבשומה חור לכ תא ,ןתיוהב
 ,665 ,'הריפצה,) "ןהב קר ,ןהב - תולצעה רוקמ

 ? וניתובאהץראב םמע יבהוא לכ ודרחי ורכזל רשא ,"יזירפה חורה, אוה המ . ןכבו
 ,הלאכ *תוחור,מ קוחר ךתויה לכב יכ . תאזכ לאשת אל ילוא , ארוקה יביבח , התא

 טירכאל היה רשפאו ,ירבעה חורהל תוכייש םוש ול ןיא "זירפה חורה. יכ ,התא ןיבמ
 ,(םש) "הוחהןב, בתכמל ותרעהב ,"הריפצה, ליומ לבא .ודעלב םנ םייקתהל לארשי"ץראב
 אל וזכ האלפנ 'תומימת. ? יזירפה חורה אוה המ :ול ררבל רפוסה ןמ ומותל ומכ לאשי
 ,"הריפצה.הלעבכ שיאב תוארל יתללפ

 לעו .ררבוה אל דוע רבדהו - םישדחו תועוכש רבכ ורבע הנה ,היהיש ךיא לבא
 תוכלהב קרפ םיעדויה םכב שי ילוא  ,םיארוקה יביבח ,  םכינפל הלאשה תא עיצמ ינא ןכ
 ...!רבדה תא הל וררבו "הריפצה, םע דסח ושע ,םכמ השקבב , הלאה

 אוה המ :ולאשי גרוברטפב הגה -- ? "יזירפה חורה, אוה המ :םילאוש אשראווב םאו
 ? "ךורעדןחלש ,ה

 םיגפל םג ,םנמא ,יטפשמההןשוח, ,יח *ךורעדןחלש, היה ידוהי שיא לכש , םימי ויה
 -'םייחחחרוא, לבא . . .ונל ןוצרל היה אלש שי ירזעההןבא, םג .. . .ונידיב טעמ יופר היה
 המ :ולאש אל זאו .םישרפמה לכ םע יח "םייחהחרוא, דחא רוד ינפל היח ידוהי שיא לכ

 התע -- ,המשנ אלב ףוגכ ןוראב לטומו ךרוכמ אוהשכ / התע קר - ? 'ךורע-ןחלש,ה אוה
 ץפח אצמי יאדוב אלה ץראהדםע יכ .ץראהרםע ןושלב אקודו .אוה המ לואשל וליחתה
 ,טחנאו .ןילישבתהיבוריע, דע 'וכו ירקובב םדאה תגהנה. תוכלהמ ,ונלש "ךורעדןחלש,ב
 תוארהל, ,'ךורע-ןחלש,ה תא םג םליבשב קיתענ , ונינכש ןוצר תואלמל דימת םילדתשמה
 ,'ריפי תא םירשהו םימעה

 ?ךורע-ןחלשה אוה המ. :ןכבו
 .ריבכ אל הז אציש , הנידמה-ןושלב שדח רפס לש ומש איה תאזה הלאשה

 .הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה -- שטיבוקרַפִרְפ רמ - רבחמהו

 גג



 .יקסניול ל א

 רז המכ - לבא . ללכ ענוג וניא יתרוחסל , יתונחל , "יזירפה  חורה,ל  תוכייש לכ התע יל
 ,ל ארש ידץ ר א ל עגונ ייזירפה חורה, - ! רכדה הומתו

 הל השק "דודהתכופ, ! לארשי"ץראב  תומלוע  תוסרהמו - זירפב תובשנמ תוחורה
 . . . תלפוג איהו - זירפמ תואבה תוחורה ינפב דומעל

 ? תודיחב רבדא המל לבא
 ישונו ןאכ יתונחו ןאכ יכנא  ,הרזמב יבלו ברעמב יכנא ,םיארוקה יביבח ,םכומכ

 לוכיבכ ,ינא תיבר םלשמ לוכיבכ ,ינא ןתונו אשונ לוכיבכ .םש ישפנו יבל לבא --ןאכ
 ןיעמ ,דחסמ ןיעמ אלא ןאכ ןיאו .ימע לב יבל הלא לכב לבא , הטימש ארוק ינא
 הטימש אורקלו תיבר םלשלו הרוחס תושעל - יתוקתו יצפח לכ .הטימש ןי ע מ , תיבר
 ! םילשוריב האבה הנשל . . ,םילפכ

 ? הפ םג תושעל רשפא הלא לכ אלהו ? המל יאה יכ לכ : והמתת , יביבח ,םתא
 הבוט םא .  ויתונורפחו ויתולעמ לכ םע ויתובא-ץראב תויהל ול בוט ידוהיה .ונשת לבא
 היחנ רעצמל הנה - אל םאו : תולעמל וכפהתי  ויתונורסח לכ - 'המדאה חכ, ברו ץראה
 ונתודהיו םייח םניא ונייח , םישעמ םניא ונישעמ ץראל-ץוחב ,םי דו היכ  וניתונורפחב
 , לוח ונידעומו וניתותבש םישוע ונא , ונבלב םידוהי ונתויה לכב יכ ,  תודהי הניא יאדוב
 ונדי לאל ןיאו - תרחא ארוטלוקל , תיחא הפשל םינותנ ,ונצפח תורטל  ,וניתונבו ונינבו
 . עישוהל

 םידוהי ,שממ םידוהי שי ,  וניתובאדץראב , םש יכ - ונתמחנ תאז , אופיא ,יהתו
 . ימואלה חורב םהיתונבו םהינב תא וכנחיש , תודהיה חורב ויחיש

 ,ןינע םיאלמה ויבתכמב "הוחהןב, רפוסה אב םואתפ הנהו .ינא םג יתמחנתה תאזב
 - אלא ,טילשה אוה לארשיחחור אל לארשידץראב יכ , ונל עידוהו  ,יהריפצה,ב ופפדנש
 ! ייזירפה חורה,

 ? לארשידץראל הזה חורה אב ןיאמו
 ףכ , םדאחינב לא ויתופגמ תא חולשל םוקמל םיחולש הברהש םשכ ,  יביבח ,יוה

 חורה המש אובי דוחיב לבא . . . לארשי-ץראל החור תא חולשל זירפל םיחולש הברה
 ."תויזירפה תורענה, ידי לע , רפוסה ירבד יפל , יזירפה

 יואבו ולגלגתנש ,יבשומההםוחת, תודילי אלא , זירפדתודילי ןניא תויזירפה תורענהו
 =ץראל םעפה דוע םשמו ,תפי לש ותופיפיב םלתשהל - זירפל םשמו ,  לארשי"ץראל
 ,יתמא ףשכממ הברה עורג "יתוכאלמ ףשכמ, לכש םשכו .הלכשה תוברהל - לארשי
 תויזירפה ןמ הברה תועורג , םירפוסה ירבדל  ןימאנ םא ,  לארשידץראמ "תויזידפה, כ
 . תויתמאה

 ,ונל ורפס ול .ןימאהל רשפא הלאכ םירבד - ? ןימאנ אל עודמו - ?'ןימאנ םא.
 קפס ליטהל ילוא םיכירצ ןניה , םילשורי לש "הדומ, זירפבו ירבעה חורה ררוש תפרצבש
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 או

 : עדו יני א םינש - ? עדוי ימ םינש

 ? יזירפה חורה, אוה המו ? ץךורע-ןחלש,ה אוה המ
 -ןחלש,ה אוח המ ,יתעדי כטיה , יתעדי רשא , םיבוט םומי + 2 ויה !יביכח , יוה

 ,ויראבמו זישרפמ לכל ,  ויפיעסו וינמס לכל ,  זיקודקדו ויטרפ לכל *ךורע-ןחלש,ה - 'ךורע
 ... "רימחהל שייו "םיגהונ שי, לכ םַע

 ,"יזירפה הורה, תא יתעדי אל , ןבומכ ,םהה םיבוטה םימיב ,זאו

 םה םנ יכ ,םכינפל תודוהל ינא ךירצו - םידחא ירמגל ,םירחא םימי ואב ךכדרחא

 ינאש ,יתבש ח תוחפה לכל 6 חורה, תא יתנבהו יתעדיש - םער אל ויה

 ןינעב ידועמ יתייה אל .גלפומ ןדמלש ,רמאהל ,םנמא , הנתנ תנמאה .ותוא ןיבמו עדוי
 7 ןכ  ,ךורעדןחלש,ה תוכלהב םינפל ומכו .וב יל התיה "הנוכנ העידי. לבא , הז
 2 דקדל , הרומחבכ הלק הוצמב | ריהז תויהל  ,"יזירפה חורה, תוכלהב םג התע
 , ."רימחהל שוו "םיגהונ שי, לכב , ויפיעסו

 ,'ךורע-ןחלש,ה תא יתחכש טעמכ ,םהה םיבוטה םיטיב , זאו

 יתפרחל , עדו יניאש | , םיער םימי יל ועיגה חתעו , ורבע ופלח םהה םימיה םג ךא
 .אה אלו אה אל ,יתשבלו

 הזע הקושת יב הררועתנ ,םהינש תא יתחכשש העשב ,התע אקור ,םיעכהל ומכו

 . םתוא תעדל

 תא עגיל ידוהיה עבמ אוה ךכש ,םתעדי אלה יכ .ולאשת אל יאדוב - ? עודמ

 . תעדל ול ץוחנש המ עדוי וניאש תעב ,ללכ ול םיעגונ םניאש םירברב אקוד וחומ

 . יבמופב םינורחאה םימיב ולאשנ הלאה תולאשה :רבדל םעט םג שי תאז לכבו

 בור אלהו ? "יזירפה חורה, אוה המ--אשראוובו 0 אוה המ :ולאש גרוברטסב

 םה םיטושפש , ונייחב םירבד שי . לאשש ימ אצמנש ינפמ קר תולאשל ושענ וניתולאש

 קדקדלו תולאש לואשל ליחתיש ,דחא אצמנ הנהו .םתוא וניבי לכהו , תוטשפה תילכתב
 0 תולאשו .'הלאש.ל היה רבדהו , הברה "םינשקמ םתס, וייחא ואובי דימו -םיקודקד

 .ןתוא ולאשי לארשי לכ ואדוב - אשראווכו גרוכרטפכ

 ןיא הנושארה הפקשהה יפדלעש ,תמא :ינש םעט םג שו "יזירפה חורה,ל עגונבו
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 . ורבדי םימי - ? םתחטבה תא ומיקי םא

 ץֶרג  רוסיפורפה תריטפ ירחאש יפדלעהףאו .אלסרב ךרד התיבה יתבש ןילרבמ

 -תכאלמהתיב, הב יכ , תאזה ריעה ונל הדבכנ תאז לכב ,"הירוטסיהרישוע, םש דוע ןיא ל'ז
 ,םירמואו , תורחא םירעב הברה התע המדקתנ ,םנמא ,וז  הירטסודניא = .ןושארה 'םינברה

 םינברהתישע זכרמ תאז לכב :;'רוטיקההחכב םינברהתכאלמהתוב, ואיצמה רבכ הקירימאב יכ

 , תיבה ישאר םע .ץעיתאו אלסרבל אנ הרופא ,יתרמא ןכ לעו  .אלסרבב ףוסדףוס אוה
 וגפא תעיזב יכ | ,ערה ונבצמ תא םהל יתרפס .ונצראב םינברה תלאש רבדב תושעל המ

 עבש וקיזחהו = .ןיאו - םינבר .התע ןהל  תושקבמ םיהלאל תולודג םירע הברה .בר גישג

 תירבע יכ ,םירמוא שי םגו ,ךל םולפיד , ךל הדועת :וילא ורמאו דחא "דמולמ, ףנכב םירע

 ןוחאה יאנתה לע  םירתומש םג שיו = !ונל היהת בר - תוסג תואיגש ילב אורקל עדת

 הלא לכ ירחאו - , אתיבדאפלאה תרוצ וליפא עדוי וניא ברה םא ,םיששוח םניאו ירמגל

 יובל בל ומש םהו ,אלסרבב 'םינברההישוע,ל  יתרפס | תאזכו תאזכ | .םינבר ןיא

 , תקפסמ הדמב ונל ג םינבר .'דימעל, לכויש , םתכאלמהתיב ביחרהלו לידגהל ינוחיטכהו

 ,םינפלו לובגה ןמ יתעמשו יתיארש המו .ונצרא לובג לא רשי יתעסנ אלסרבמ

 . תואבה תורבוחב םכל רפפא ילוא ,יתיבל יבוש דע

| 
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 םישעמו התובכשהמ

 משמש שש ₪ מבד, הנ. -בהענ החשש שש ה הש השב שש שש

 ,ללכב דע אלו ספיכ דע קר בורה לע תענמ םתונויצש אלא , ץראל-ץוחב םנ םיאצמנ
 .יסורה ידוהיה ןכ ןיאש המ

 כושטידרבל , אנליוול ירצואהדתכשל, תא ריבעהל םבבל םע שי ,םש יל ורפסש ומכ

 =ירעמ ינויצה .קנבה לש 'תוינמה, בור התעדתעל יכ ירחא ,"םוחתה, ירעמ תרחא ריעל וא

 .םתנוכשב תיזכרמה הכשלה היהתש , אופיא אוה ןידה ןימו , ואובי םוחתה

 ינפ תא תוארל ,ראסיווול יתרסו הדצה טעמ יתיטנש אלא . ןילרבל יתעסנ אינולוקמ
 ונירפוס וכרה תונורחאה םינשב יכ  .היפוסוליפ ינינע לע .טעמ ומע רבדלו הָשמינ

 ןער .םירבדה בורמ וניתוחומ ולכלבתנש דע , ותטישו השטינ לע ונילא רבדל "םיריעצה,

 ,ירמצעב ותוא, אנ לאשא : יתרמא ,ותטיש לע רורב רבד ליצהל יתלוכי אל ונירפוס יפמ יכ

 סופיירד תרמ .הברה רבדל השטיג יל ןתנ אל יבל ןובאדל לבא . תוקפסה תא יל ררכי ילוא
 ,קסע ול שי ימ םע ,דמ ןיבה אוה ,העט אל ףוסוליפה השטינו ,יב התעט המימתה
 םג יכ ,ותרות רואל םיכלוהה םיבר םידימלת ונברקב ול שי יכ ,ועמשב דאמ אלפתהו

 תודהוה תא דימעהלו ,"הפוה היחה, חבשב שורדל ,'ןיכרעהריוגש, לע רבדל ולחה תירבעב
 ! יתטיש תא שובכל אובת ילא םג -- החנאב ארק - ! םידבעההתרות , וה, .ףורגאה חכ לע

 . . ."םידוהיהרתרותמ טלפמ ןיאו סונמ ןיא : הרטסותרצ רבד הכ

 קו אל .םידוהיה ןמ טלפמו סונמ ןיא תמאב .ורעצב יתפתתשה ,יביבח ,יכנאו י

 םירצמדתכמ לש | היפוסוליפ םירחא | ואיצמי  םא םג יכ ,"הפיה .היחה, לש  היפוסוליפ

 , . .הזכ םיסב לע תודהיה תא דימעהל וצריש , םישנא ונברקב ואצמי אצְמה -תישילש ה

 ,ןילרבל יתעסנו - ולש היפוסוליפהו השטינ תא ,ראמייוו תא יתבזע

 םידגנתמ םה  המחינפמ ,"האחמה ינבר, לש םנקנק לע תוהתל התיה יתעיסנ תרטמ

 ?םינקתמ םינברל םוקמ היהי אל םידוהיההתנידמב יכ  ,ומדי םנמאה ?ןויצדתבישל ךכ לכ

 ונתוימואל רשאכ , לארשי תיב םיוגה לככ ויהי רשאכ ,וניתובא ץראב ,םש , הברדא ירה
 ,םעה יניעב ךכרלכ  דוע הבושח היהת אל ,םיבר תעד יפל , תדהו , עקרקה לע דומעת
 תונעמו תונעט ירחא ? תאזה הדרחה לכ המו ,םשפנ תואכ *ןקתל, הלאה םינכרה ולכוי

 םהילע הליטמה איה ןושלה אלא ,תדה אלש , ינפל תודוהל םינכרה וחרכוה , תונוש
 =תפש דומלל םתנקז תעל וליחתי-םימיב םיאב םיפיטמ , םינקז םינבר : ךמצעב עגה . המיא

 לבא . . .תירבע תעדל , תוחפה לכל .וא תירבע רבדל היהי ץוחנ אלה םירבעה ץראבו !רבע

 , םידוהיההתנידמ  ידסימ יכ  ,"והוראתיש ומכ ארונ דשה ןיא, יכ , םהל יתרבסהש .ירחא

 , תעדל ונורוי םימיהדירבדו ,רובדה לע  ודיפקי אלו ןושלב הברה םיקדקדמ םניא , הארנכ

 םגש ,רשפא דאמ ןכ לע יכו ,ונתפש תא חוכשל ונמכחתה ונתמדא לע ונתבש תעב םג יכ

 קוחטל היהי רשפא םג ילואו ,ינשה םלהליוו רסיקה לש ונושלב ורבדי  םידוהיהרתנידמב

 ינחיטבהו םתעד החנ ,תאז לכ םהל יתרבסהש ירחא -,'ךריע םילשורילו, הלפתה ךותמ

 , דוע תואחמב תאצ ילבל



 א קסניול ל א
 הרה החד ודה הת החיה דל הורה ד הדומה יש מ הילצר ה ריר הנעלה הד 7 גש 0 ,מ שו ה רש גרג טה חתום ושש ש התיקו

 תפקשנה הוקתה לע יל הרפסו תופידםינפררבסב יגתלבק איה .סופירד תרמל -- ונממו ,רזל

 , הרעצב םישיגרמ ונלוכ היסורב יכ  ,הל יתרפס יכנא | . הלעב ינפ תא  בורקב תוארל הל

 ומש לע גורתאדיצע עוטנל ובדנתה םג ונתאמ םיברו , התחמשב םיחמשו הנוגיב םיפתתשמ
 דיגהל ינממ שקבתו ,הלעב םשבו המשב התרות תא סופירד תרמ יל ןתתו .הלעב לש .

 איהו "דיתעה סע, םה םיסורה יכ :םמולש תשרודו הבוט םהל תרכמ איה יכ ,םיסורהל

 אל הנה ,"םיגורתאהדיצע,ל עגונש המו . התחמשו הרעצב םתופתתשה לע דאמ החמש

 תוברעב לדגה הפי ץע אוה .אמתסמש ,הניבמ איה לבא , תפרצב הזכ ץע םנמא התאר

 הל יתדגה אל לבא , התאיגש תא דימ יתרכה יכ ,ינשב יתפש תא יתכשנ ינא .,היסור

 רבדל יתפסוהו , ידוהידוניאל יתוא תבשוח איהש ,הז לע יתחמש םג יבבל רתסבו .םולכ

 התעבש התיה ,הארנכ ,איה ףאו .וז יתחישמ דאמ יתינהנו ,םינפ ינשל תעמתשמה ןושלב

 תא םגש ,םיוקמ ונאו ,בורקב בושי ילעב .בוטו ךלוה לכה -- יל הרמא -- ללכב, .ןוצר
 הירוטסיהה לכב שי דחא ביאכמ ץוק - יאשחב הפיסוה - קר, ."ול ובישי .אבצב ותלעמ
 תא לבא ,וירחא וינכל בוט םש התע ריאשי ילעב .. ,רתויב תידוהי הרוצ הלבק יכ : תאזה

 אוה ךכ .. .תאז דעב 'רשיי, ונל ורמאי םא עדוי ימו ,ריתסהל ונינב ולכוי אל  םתודהי
 ..."ער ילב בוט ןיא -- החנאב הירבד הרמג -- םלוע לש ונהנמ

 .םדרטשמאל יתעסנו זירפ תא יתבזע םויבדובו , סופיירד תרממ יתדרפנ

 הלהקה הדסונ םדרטשמאב .רתויב ילע תוביבחה םירעה ןמ  תחא איה םדרטשמא

 ףוסוליפ היהש , תורמוא תוירבהש , הזוניפש היה םדרטשמאב : דרפס יסונא לש הנושארה

 ,ישילשה סרגנוקה ,עמשנה יפכ  ,היהי - הל הבורקה גאאהב וא - םדרטשמאבו , לודג
 .'םיליגע, הל איבהל יתיערל יתחטבה יכנאו .תובוט םינבא לש רחסמה זכרמ אוה םדרטשמאו

 וקילדהש ,םירוחשה תורגה . הזוניפש תומימ הבוטל הברה התנתשנ , הארנכ ,ריעה

 אל םרחו , תובבלה תא דירחהל רוע עמָשי אל רפושה לוק ,ובכ רבכ , תסנכהרתיבב זא
 יכ ספא .ושפנ תואכ ףסלפתהל דחא לכל התע הנותנ תושרה ,םיפומוליפה לע וליטי

 ,הזוניפש לש היפוסוליפה תא םלוכ ולבקו ומייק , הברה התע ופסלפתי אל םררטשמא ידוהי

 תאזה הדיחיה "היצנאטסבוס,הו , לכה ובו לכה ונממ רשא ,דחא םצע אלא םלועב ןיא יכ
 תעדל יתיצר . . .םתוא םימירחמ ןיאו ,התע הברה םש שי הלאכ 'םיטסיזוניפש , ."ףסכה, -- איה

 ללכב . תאזה הרושבה לע םיחמש םהו - םלצא תויהל דיתעה ינויצה סרגנוקה לע םתעד המ

 םינבא לש רחסמל -- תלעות הברה הנממ אצתש םיוקמו "םידוהיה תנידמ, תוכזב םידרצמ םה

 ,"תואָרהל, ץפחתש ,השדח ןילופרטמ ,השדח הלשממ ,השדח הנידמ .  תוילגרמו תובוט
 "הינבא.ב ראפתהלו רדהתהל ץופחת יאדוב איה - השדחה תירבעה היטארקאטסירהו
 . . . היתוילגרמו

 ייכ , תוחותפ תועורזב יתוא ולבק םש ."אינולוק,ל יכרד תא יתישע םדרטשמאמ

 הברה םיינויצ .םלַשמ ינויצ - רתויב דבכנש המו ,ינויצ תקזחב אוה ללכב יסורה ידוהיה
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 | ה ה רד רדר כב

 ןמ אלה ןכבו .הנשל הנשמ המצע תפרצב םג םיטעמתמו סיכלוהו יעבדכ םיברו םירפ םניא

 .. .םיתפרצה ןימיל דומעל רשויהו ןידה
 ןויצוינולוקה תרכח, לש תישארה תודיקפה  םוקמ | .יזיָלא בוחרל יתכלה םשמ

 לע וב וננואתי אלש . ידיחיה ירבעה דסומה אוה יכ .תחנ בור יתעבש הזה תיבב ."תירבעה

 תושעל המ ןיאו -- םוצע םוכס שי .תואצוהה ט ו עמ לע וננואתי , אברדא : תואצוהה יובר

 תופקשנ תובוט תווקתו םירשימל ךלוה לכה תאז תלוז ... .הילכוא םיטעמו-הבוטה הבר .וב
 ,אובל הבראה דוע ףסוי אל האבה הנשל יכ ,הוקת שי  .הניטנגראב הרבחה השעמל
 םיטסינולוקהש ,הוקת שי :קמועב המא דע תוינולוקה תמדא תא םג לכא רבכש ירחא

 ,ובש רבכ םתדלומ ץראל בושל ולכיש הלא יכ ירחא , ץראה ןמ תאצל דוע ופיסוי אל
 תוכובמו תומוהמ יכ .ןכדםג הוקת שי... .בושל םילוכי םניאש הלא קר ,אופיא ,וראשנו

 . ליעוחל =, רזעל אל הלא לכ יכ , תעדל וחכונ םיטסינולוקהש - םש דוע ויהי אל

 ,ךל רפסמ ינא .יודרוג סקמ תא רקבל יתכלה תירבעה  ןויצזינולוקה תרבחמ

 אל ןיידעשכ ,םינש יתש ינפל ,ראפתהל ליבשב אל ךא ,תמאה ןעמל הז רבד ,יביבח

 ראפתמ יתייה יאדוב ,ץראההימעמ רפוסל ותוא בושחל היה רשפאו יודרונ אוה ימ ונעדי

 יכ ,אוה ימ עדונש וישכע לבא ;יב םיאנקתמ ויה יריעב לכהו ותא יתרבדו ויתרכהש הזב

 ,ונתאמ םיברל ןילוח השענו וכרע לפנ וישכע - ,ונלוכ ונומכ ידוהי ,ונירצל אלו אוה ונל

 תא תוארל יתכלהו ירצי לע רבגתהל יתלוכי אלש אלא , שארמ םג ,םנמא ,יתעדי תאז

 .'םיסכודרפה, לעב ,זאמ יביבח ינפ

 רבדל הצר אלו תורישעב יתוא דשח ,רעשהתרדא שובל יתוא ותוארב , הלחתמ

 דודדןב ןיאו , לארשיל אתוינע האי  ,ונירכועב םהרסה ,סעכב ילא רמא ,םירישעה .ימע

 -תרדאו ,רישע יניא תמאב יכ  ,וינפל יתלצנתה אושל. ,סיכה ןמ הטורפ הלכתש דע אב

 ; התרומת ץיקהדידגב תא םש יתתב ידראבמול,ה ןמ היתחקלו יתבש ריבכ אל הז רעשה
 םתיבב יכ ,םיעדוי לכהו , תוכלמדידגב םישבולמ םיאצוי תתרשמהו תרשמה םג ונלצא יכ

 .ונירכועב םה םירישעה :תחאב אוה יכ ,וינפל יתלצנתה אושל , . ,םיצע ןיאו םחל ןיא

 ,ךרדה תואצוהל ,ידסחרתולימג, רותב "הנטק האולה, ונממ יתשקבש דע ול הררקתנ אלו

 יל שיש ,האור ינא התע :רמאיו הבר הבהאב ודי יל טשויו ,וחור יחתו - תאזכ ועמשב

 ,ונטע לש םילאידיאה לע הברה ימע רבד זאו .. .חרזמה ןמ אבה יתמא ידוהי םע קסע

 ,..םכרע דבאי אלש ידכ ,םלועל ומייקתי אלש לדתשהל ךירצש

 יתררפנ הכו ,אוה םג הכש הארנכו , הנטקה האולהה רבד תא יתחכש החישה בורמו

 .רבע רבעש המו . . . דסח-תולימג אלב לבא , הוחאו הבהאב ונטמ

 תא יתיאר םא דע זירפב ינינע תא יתילכ אל יכ ,וניבת אלה דיגא אל םא םג

 התע עורג דוע .סופירד תחפשמ תא תואר יתלבלו זיראפב תויהל יכ ,סופירד תחפשמ

 רַנְרכל םיטרכ יתגשה יודרוג סקמ תאמ  .רויפיפאה תא תואר יתלכלו ימורב תויהל רשאמ
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 יקסגיול .ל
 0 יישב שבנגב משק כמ הנגב כ קב-דכר בי-נטתנב-טתרקטמאשל

 .םש תויהל ירוהיל יוארו הפוריאל הלודג "תוכייש, ונל שי ,רוציקב .ונינבר תכאלמדתיב

 סשה דבכנ המ !אניוו - 0% רשי -- התיה בובלמ יכרד תישאר יכ ,וילאמ ןבומ
 ייאנודה תודנ לע רשא הפיה ריעב, קלח ול שי ירוהי שיא לכ טעמכ !ידוהי שיא לכל הוה

 יםהיתוביק,ו "םהיתואיר, תא אניוול - ויה םיבומה וניתובא . הנינבב ןבא חינה דחא לכו
 דימ ,אלמ היה סיכה ךא םא .הלקלקתנש הביק לכ ,הפרטנש האיר לכ : םיאלמה .םהיסיכו

 הביקה תא קירהל ךיא , תוצע וגתנ םהו ,םיאפורה ילודג תצעב שורדל ,אניוול ןתוא וליבוה
 דוע ,ףונהתואופר דבלמו ,םהילע ונפסוה דוע ,  םהירחא םהינב , ונחנאו .םיכה םע דחיב
 'םירבשנה תובבלה, תא םישדחה םיאפורה ואפרי םא .  שפנההתואופר םג אניווב שקבג

 ונחנא התע-תעל -- ? עדוי ימ -- "תולקלוקמה  תוביקה, תא םינשיה םיאפורה ואפרש ומכ

 . אניוול םיעסונ

 םינורתפ שקבל ,תושקו תולודג תולאש ,הברה תולאש םש לואשל היה יתערב

 תא לבא .. .יבבל יבואכמ לכל ,רשפא םא ,הפורת אוצמלו ,יתוקפס לכל ,יתומולח לכל

 וידעלב יכ ,יל ודיגה "לעופהדדעובוו .ותיבב יתאצמ אל ,'יניווה םסוקה, תא ,ישארה אפורה

 ..+ורבדי ןכ יכ יתאצמו -- יתננובתה , יביבס לע יתטבה .המואמ עדוי שיא ןיא

 . איליזבל םשמ ןכ לע יתעסנ , הברה המהמתהל ילבמו
 רשפאדיא טעמכ :םיפדרנ תומש ,םימואת תומש ינש התע ןה -- איליזבו אניוו

 תא רוכזל ילבמ  איליזב לע .בושחל רשפאהיאו איליזב לע בושח ילבמ אניוו תא ריכזהל

 יל שי - "תשלוח, לע ינא הדומ --יכנאו ,וז תא וז תומילשמ הלאה םידעה יתש .אניוו

 יכנא , ןופצב יכנא ,ברעמב יכנא  .םש 'ירבעה לגדה, ףנוה זאמ איליזבל םידחוימ םיעונעג

 --רחא םוקמב -- הובג רה לע הנהו ,ינוימדב .יניע דגנל דמוע ירבעה לגדהו -- םורדחהיכלפב

 ןופצמ , ברעממו חרזממ , לארשי ינבו  ,םימשה תוחור עברא לכל .ףנפנמ ירבעה לגדה

 דועש המו ,תוגלפמה לכמ ,ןיזיולק,ה לבמ  ,םינינמה לכמ -- קוחר .רתויש המו 4 ,םורדמו
 ,המש ואבו וצבקנ םלוכ ,דמולמריתלבו דמולמ , שרו רישע ,"תודמעמה, לכמ -- קוחר רתוי

 . + .ויתווקת לאו םמע לא ובושיו ידחא שאר, םהל ומישיו ,םייח חור אלמ ,דאמ לודג להק

 תירחא היהת .יניעב והארא דוע יכנאו ,הזה לגדה ףנוה זאמ םישדח השמח הז

 הצורש ימו , וברקב ירבע בל שיש ימו , ףנוהו םרוה ירבעה לגדה -- היחתש המ "םיסרגנוקה,

 ..."לגד, התע ול שי הנה ,ונמע אבצב רובעל לוכיו

 , זירפל יכרד תא יתזחא איליזבמ

 תרבח, לש דעול , זיווירט בוחרל התיה יכרד תישאר .דאמ הדובעה ילע הבר זירפבו

 םוקמה תא תספות רבעהתפש ןיא המרינפמ ,דעוהרירבח תא לואשל ידכ ,'םירבחדלארשידלכ
 פתבושת םלואו , םהמע חכותהלו בירל היה יתעדב ? םדקה ץראב רשא םהירפסחיתבב הל יוארה

 הבושתה תא יל ובישה םה .יתונעט לכ ומתתסנש דע , תנבומו הטושפו הרורב ךכהלכ התיה
 ,עוריכ ,םיתפרצהש רועב ,םדקה תוצראב דוחיב ,'רתוהו יד ונל .שי םידוהי, יכ , תמסרופמה
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 םישעמסו תונגשהמ

 ב -

 ונתוחא ינפמ ,יכנאו  .הבובל עוסנל .רמוא רמגו - ,אנוממד ארוד שיש םוקטב ןימאהלו

 השלשב קר 'דפחהתולימג. םימעפל יל אוה ןתונ יכ) ונממ םיקרפל יל שיש האנה"תבוט ינפמו

 . תאזה ריעל וכרד לע ותוא תוולל ,ותשקבל יתרתענ ,(שדחל */,

 יאדובש ינפמ ,םכל רפסא אל -"החמומה אפורה. לש תואופרה רדסו םש היהש המ

 אל יכנאו .בובלד  םינואגה  םינברה תמכסהב  ,וגלש םינותעה | ידומע לעמ תאז וארקת

 . אפוריאב לויט לש עסמ 6% רשוכההתעשב יתשמתשהו תאזה ריעב הברה יתמהמתה

 טסוגוא ו'ט םויבש ינפמ , תכלל יתלוכי אל-זא םכל יתרפסש ומכ - סרגנוקה ימיב איליזבל

 הלודג הניא  ,םנמא ,יתונח .ןטק אל םוכס ןכדםג תובגלו םיפלא שיפרת םלשל היה ילע

 בייחש ימ .יל בייח םלועה לכו םלועה לכל ינא בייח !יבא יהלא לא -תובוח לבא , ךכדלכ

 ואובי אלש ,לדתשהל ינא בייחו דמע אל דוע "ילגלג, - יכנא לבא , םלשל רהממ וניא יל

 עוסנל לכוא אל זא םג ילוא , האבה הנשל  היהי המ דוע עדוי ימו .האחמ ידיל יתורטש

 ,"השעמה רחא, זא היהא רבכ ,םיקסעה ךלהממ הארנש יפכ ,םנמא ןה . הז םעטמ איליזבל

 תידחא .דיגהל רשפאהיא רחסמה םלועב לבא ...טקש בלב סרגנוקה לא תכלל לכואו

 ,רשא שיו ..,ללכו ללכ הל וכחש ילבמ  ,םאתפ אובת "הטימשה, רשא שי . תישארמ

 ונימאיש ,םישנא דוע ואצמיש רשפא .םויו םוי לכב הל וכחיש םוקמב אובל רחאת ,ךפהל

 לדחא אל הולמב ףסכ 0% לכואש ןמז לכו ,וז הנשב םג ףסכ יל ווליו ייתורטשבבו יב

 היחי ידוהידוניא ,ידוהידוניאשל ידוהי "טורקנאב, ןיבש לדבהה תא ועדת אלה ,יתובוח םלשלמ

 רמולכ , םיטטומתמ ויקסע יכ ,ותוארב .החוגמבו ןובשחב יהטמש, השעיו-ןובשחב רחסיו ןובשחב

 רועב ,םוי דועבמ הטמש ארקיו ,הברה הכחי אל , תלת דח לע חיורהל דוע לוכי וניאש

 ברא םהל םלשי יכ ,וישונ םע הרהמב רשפתי זאו .ואולמב ולש טידירקהו םלש ופסכ

 , האמל םיעברא םלשמש ,רחוס סע יכ .היהשמ רתוי "חוטב,ו בושח ךכדרחא אוהו ,האמל

 ןובשח ילב רחסי ,החונמ ילבו ןובשח ילב היחי ידוהיה .רחוסה לבא . הברה םיקדקדמ ןיא

 דע ,הנורחאה ותטורפ דע םלשיו םלשי אוה :הככ ןכ"םג הטימש ארקיו ,החונמ ילבו

 דילעבל םלשיו גישי ,.הלודג תיברב וליפא ,יהאולה. גישהל ול רשפא דוע לכו ,ומד תיצמה

 לכויש ילבמ ,הטמש ארקי זא קר - ופיכמ ירמגל .הטורפה הלכתש דע , םימדוקה ויתובוח

 ומצעל רומג ינע ,ןאכמו ןאכמ חרק ,לכ רסוחב ראשו ,האמל םירשע וליפא בישהל

 ,ותע תא ירבעה רחוסה עדי אל תאזלדיא .םולכ םילבקמ םניא טעמכש ,וישונ יגיעב "לבג,

 ,רשיה לכשה תרזג תורמל ,ןכ לע רשאו ."לגלגה  דומעיו, הנורחאה הטורפה הלכת יתמ

 ,יבלב יתרמא ןכבו .איליזבל עופנל "ישפח, דוע היהא אל האבה הנשל םגש ,רשפא דאמ

 'סידור, התע ונל שי הפוריאב ןה .יהפוריא.ב טעמ המהמתא ,לובגה תא יתרבע רבכש ןויכמ

 : םילשורי ןיעמ--יאיליזב. : םינפל ןירג-ןב תילע ןיעמ -יתבר יאניוו , םישודק תומוקמו הברה

 בשומ םוקמ - "אינולוק. : ידוהי שיא לכ בל תא תעכ וילא ךשומה , םלועה רובט -- 'זירשע

 --אלסרב : ונתוקת זכרמ םג םינורחאה םימיבו ,וגתלכשה זכרמ -ןילרב : ונלש תורצואהרירש
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 יקפניול .ל.א

 לח הפ : םירבדמו םישוע סניא םיינויצה םשו ,םישוע םגיאו םירבדמ םיינויצה הפ : םניא םשז

 האלה ןכו : םייגויצ םניא .התעו םיבבוח ויה אל םשו | ,םיינויצ ושענ התעו םיבבוח םינפל
 ,ובתכנ םיבתכמהו - הזה ןונגסב

 עופנל הרקמה ינאיבה תמאב יכ םג המו , עסמהיבתכמ טעמ התעהתעל םכל ןתא ןכבו
 ופכ-הוקאו ,הזב םכל רפסא הזה ךרדה ינינעמ טעמו ,יתללפ אלש תומוקמל םימוח ולאב

 ,ץפח םהב ואצמת יכ -- םירפופה ורמאיש

 רישע ,הזמ דבכנש המו , םימשדארי  ,יל שי רחא בורק .היה ךכ היהש השעמו

 , תואושנריתלב תויחא שמחו הנקז םֶא :ונייה ,'תידוהי השורי, ל'ז ויבאמ ול הלפנש , לודג

 ויבאמ םכח היה .םכל דיגהל ינא ךידצ ,יבורקו .ליר לודנ רכש, ,שחלב םכל דיגא ,םגו

 ותשא דבלמ םירבד הברה עדי הז יבורק . םולכ ערי אל ושרדמדתיבו ותשא דבל רשא ,ל'ז

 םירמואש ומכ -- עדי ,הזה םלועב תעדל רתויב ץוחנש המ עדי -- רקיעהו : ושרדמדתיבו

 השע רבד לכמ .'ףסכה תישע, דופ תא בטיה ןיבה אוה . "ףסכ תושעל, - םירחוסה ןושלב
 ,ףסכ השע ולש םימשדתארימ ,ףסכ השע םיבוטה וישעממ ,ףסכ .השע ותרותמ :ףסכ

 התעשב תוללובתהמ ,ףסכ השע ותלכשהמ ,ףסכ השע רובצה יכדצב ותונקסעמ

 רואב הפחרש ,השדח העד לכ .פפכ השע ןכ םג - התעשב תוימואלמו ףסכ השע

 ןורשכבש , ןבומ אליממ .ףסכל התוא ךפהו וחומב התוא טלק דימ ,םידוהיה בוחרל העיגהו
 ול חינהש ,הלודגה השוריה לבסמ .הרצק תע ךשמב הברה "ףסכ תושעל, ודיב הלע הזכ

 דיט התמש ,ומאמ - בוט רתויה ןפואב :רטפנ רבכ -- ויתויחא שמחו ומאמ - "םתה, ויבא

 תונקל חרכוהו חקורל התוא אישהש ,הריעצה ותוחאמ - ער רתויה ןפואבו ,הלעב ירחא
 ,היהיש ךיא ."חקור,- תוחאלו ,'רוטקוד, םיחקול תבל ,  עודיכ ,יכ : רפכב תחקרמהתיב ודעב
 רמוא רמגו .רטפהל לוכי אל ,רבשה ןמ ,הנורחאה השוריה ןמ קר ,וז ותשורימ רטפנ אוה
 המתכב וילע ודיעיש יפכ ,רשא ,ךי לרה ע ה ש מ יר החמומה אפורה לא "בובל,ל עוסנל

 םה בובלד םינואגה םינברה .רבד ותואל לודג החמומ אוה ,בובלד "םינואגה םינברה, תעה

 ארקמל דימת גנעתמ יתייה יתודלי ימיב דוע  ."תומכסה, בותכל  םילודג םינמוא םדקמו זאמ

 בדה ה'ה ןרתאל עלקיאו, :הזכ ןונגפב בורה לע םיליחתמ ויהש  ,בובלד םינואגה תומכטה
 ינאש םוקמב ,םויה דעו .'וכו 'וכו "ודיב ורפסו ויעמ ךותב ותרות רשא ןירבוגב רבג 'וכו גה

 לש תואופרהררפסל םתמכטהב לבא בר גנועב ןתוא ארקא , בובלמ םינברה תמכסה אצומ
 , םתמכמה ןונגס יפל  .היוצמחיתלבו הרתי תומילשל בובלמ םינברה ועיגה ךילרהע השמ 'ר

 השמ 'ר י'ע תואפרתהל ידכב רבש גישהל לדתשהל ידוהי שיא לכ לע הבוחה טעמכ

 ,םיירבעה םינותעהב , לינה םינואגה תמכסהב , ל"גה השמ 'ר לש תועדומהו , לינה ךילרהע

 ,אוה ינחור גונעת שממ .. .םיישאר םירמאמ הברהמ בוט רתוי ןונגסב םיבותכ טעמכ

 ! פש םינברה ןיב שי םירפוס וזיאו היצילאגב ונמעב םיאצמנ םיאלפנ "םיחמומ, וזיא וניתוארב

 לעפתהל חונ וניא ללכבש יפדלעהףא ,רכזנה יבורק םג דומע לוכי אל הלאכ תועדומ ינפב
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 םישעמו תונשהמ

 לע םישרוד ונילודנמ הברה יתוארבו ,ןיבא םרט -'תומצע-ץולח, לבא . , .ונל ומכ ךכ"לכ
 יחי : יבלב רמואו יתופתכ עינמ ינא ,"תורכח, הזל דפיל םירמואו  תוכלה לש םילתחילת הז

 . . . הבוטל היהיש ]
 ןכרעב תולפונ ןניא ןה םג יתועצהש ,דיגהל קר יתיצר .הזב יתמגמ ,םנמא ,תאז אל

 יתועצה ראש תא חיגהל יבלב יתרמג תאז לכבו . ונימיב ושדחתנש תורחא תועצה הברהמ

 ונלגרוה םינורחאה םימיב יכ  ,אקע אד לבא ,םירחא םינינע לע םעפה רבדלו תרחא תעל

 תשגפ הנה .םהידעלב רבד ו ונל רשפאדיא טעמכש דע : ,םינושה םיטקיאורפ.ב הככ

 לש "תואחמ,ו םיפסכהתטימש לע , קסעו רחסמ לע ומע רבדמ התאו , קושב ךריכמ תא

 סנכנ אוה םואתפו . גוהנכ , הקיטילופ טעמ , תוליכר טעמ , תונציל טעמ םג , תובוח-ירטש

 --"? םיגורתא לש תואמטפמ "דודהןגמ, תושעל ועיצהש העצהה לע ךתעד המו, :ךירבד ותל

 יכ , תונימב ךריכמ ךתוא דושחי , חורדרקב בישת יכ וא ,בישהל המ עדת אל םא היחו

 לש דשח ךילע ךושמל הצור ךניא םאו . . ,ידוהי ניא יכ ,ינויצ ךניא יכ , ימואל ךנוא
 . + + ויתועצה לכל םיכסת ךחרכדלעב -- תונימ

 כמ טעמ לבלובמ ךחומו  עגיו ףיע התאש , ארוקה יביבח : ;ךתוא עדוי ינא לבא

 ,דוע ךחומ תא 20 ךתונעל ףיסוא אל ןכ לעו ,התע דע תעמש רשא םיטקיאורפה

 -יבתכמ םא :"אמויד אנינעמ, בותכל המ בשוחו בשוי ינא - םיטקיאורפ אל םאו

 ? םיבהאדרופס וא - "הדומ,ל התע ויהש - 'עסמ

 .דאמ השק תאזה הדובעה התיה םינפל . םיבהאדירופס .התע בּותְּכָמ בוט ןיא תמאב

 - טושפ , אלא + םינפל םג היוצמ התיה תאזה הרוחפה ! הלילה - הבהא ןורסח ינפמ אל
 אוצמל היה רשפאריא טעמכש דע , םיטושפ ךכדלכ ויה ידוהוה יח ,  םירובג ןורפח ינפמ

 קודצ 'ר םעפה דוע : רקפתנש ליכשמו לכשמתנש ינע רוחב םעפה דוע . ןמורל | ןוגה "רובג

 התתפתנש רישע דיפח תב הרענ םעפה דועו ,ליכשמה ריבגה רגבא 'ר ,ברה יספו 'ר ,שורפה

 , הלאה םירובגהו , הדלוג זאמ טעמכ הפיה ונתורפסב הארנ אל רחא רובג לכ .. .טעמ

 אל . ארזל וגל ויה רבכ , םהמ ףדונ "לוחמל-רפסההתיב "היר םע דחי שרדמההתיב חיר רשא

 , שממ םירובג , הלהקו = הלהק לכב דאמ םייוצמ "םירובג. רשא , תואלפה תע , התע ןכ

 קירובג ,םינושארה םירובגה ןיעמ אל . םינמורל קר וארבנ וליאכש , םייח םירובג , יעבדכ

 *תדב םינוקת, לע םמצע תא ובירקהו לבה לש םילופלפב םהימי לכ תא ולבש , הלכשהה

 . םינמור בותכי אל לצע ק קר תעכ ...עישו ה ל םירובג - אלא , הלכשה תצפהו

 הגיא םא , םיגמור תביתכ ב - ןמורמ בוט לבא ?ןמור בותכאה ,ןכבו

 .הכאלמ םג הניא ,התע םיבתוכש ומכ , עסמ"יבתכמו איה = תוחפה לכל , המכח

 תוארל , עוסנל היה ךירצ עסמדיבתכמ בותכל ידכב - התע םג דוע םימעבו - לארשיב םינפל

 תוארל 7 , עוסנל םג ילוא ךרצנ אל ,רתומל הלא לכ התעו .שורדלו רוקחל , ןנובתהלו
 , םיינויצ שי הפ : םניא םשו ,  ןויצדיכבוח שי הפ :םיכתוכו שעה םיחקול אלא .0
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 אח

 עדויש | , 'םיטקיאורפ, ןומה ,  תומדוקה תורבוחב הבוט בר ,יביבח . םכילע יתעפשה

 וליפאש ,  ינא יסוי 'ר לש וידימלתמו , השעא המ לבא . םלבקל ולכות אלש ימצעב ינא

 םהירבח םהל ורמאי םאו , םילודג םינתונע סה תאז לכב , םינהכ םניאש םמצעב םיעדוי םא

 ונגניו םעה ישאר לע תוסג תועיספ ועספיו ולעי .  ולעיו - הברה וברסי אל , ןכודל תולעל
 לכתפהל רוסא השעמהתעשב יכ , םיבשוהש אלא דוע אלו ,םר לוקב 'םינהכהתכרב,

 . . . םהינפב

 םינחכ -ונחנא ונימיב : הרתי תובישחו הונעל תאז הבשחנ ,הארנכ ,יסוי 'ר לש וימיב

 ומצעב אוה עדוי םא ףאש , םדא אוצמל ,ךפהל , אתובר ונחנא ונימיב . בורל הבראכ הלאכ

 . דרו אוה , ןכודה לעמ דר : ול םירמוא וירבחשכ ,רובצ לש תוחילשל יוארו ןהכ אוהש
 םיזפחנו והער תא שיא םיפחודו םיצרו םיצא ונא ? הלעי אל ונתאמ ימ -- ? תולעל לבא

 תעדו יתעד יפל רשא , יתועצה תא יתעצהו יכנא םג יתילע ןכבו . .. המבה לע תולעל

 העצהה ןמ-לשמל ,ונלצא ושדחתנש תורחא תועצה הברוומ תועורג ןניאו תובוט ןניא ירבח

 ."תומצעדץולח, תורבח דסיל
 תכרבב היכבב העוג םעה לכ ,'םיכרבמדתבש,ב , ירוגמ ריעב יתודלי ימיב ,ינרוכז

 תא ונילע שדחתש , וניתובא יהלאו וניהלא יה ךינפלמ ןוצר יהי, : לוקב ארוקו שרוחה
 , הבוט לש םייח ,םולש לש םייח ,םיכורא םייח ונל ןתתו הכרבלו הבוטל הזה שדוחה
 יתוביבס יתטבה ..."תומצע ץולה לש םיח ,הסנופ לש םיח ,הכרב לש םייח
 הימחנ 'ר ,ינונחה ןבואר 'ר ,רוסרסה ןימינב 'ר ,ןכופה חרז 'ר תא :םידוהיה יחא תא יתיארו
 =ץולה. םישקבמו םיכוב םלוכ -- ,םישולחו "םירוכש  םידוהי, א ,םיללפתמה ראשו דמלמה

 ןטקה יחומב | ? ונריעב היתדיבע יאמ תומצע-ץולח לבא ,  הסנרפ ,םייח חניתה - !"תומצע

 -דבכנ ןינע אוה אמתסמ ,םיכוב 'םילודגה, םא לבא ,ןהה תולמה רשפ אוצמל יתלוכי אל

 . ..יכנא םג יתיכבו

 וחמשיש המ לכל דוע המשא אל ,םיבר םימ | ולזאו הברה םימי ורבע זאמ

 ,םה וכביש הכ לכל דוע הכבא אל םגו ,םה וקחציש המ לכל רוע קחצא אל ,'םילודגה,

 ,החלצה .. זאמ ורבע .םיבר םימי ,ןכ . . .םתיכבל קחצאו סקחצל הכבא רשא םג שיו
 הברה רתוי ילוא ינא שיגרמו ןיבמ ,  בטיה התע ינא ןיבמ ןהה תונשיה תולפתה תא--הסנרפ
 םהל ארוג היה אל הסנרפ רפוחש ,םיצומה וניתוכא ימיב ,זא ןתוא וניבהו ושיגרה רשאמ
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 .םישעמו תובשחמפ

 ללכב םא . ער ןיאו ירתוהו יד טל שי .םידוהי, : םתודהי תא וחכשיו הרותראלל ולדני
 ,סידוהיה רפסמ טעמי ותגוכשבש , ידוהי שיא לכ ץופחי דוחיב . אוה רשאמ םרפסמ טעמי
 ידוהי שיא לכ  ."םידוהוה ןיב תומלו םירכנה ןיב תויחל בוט, : ןומהה יפב אוה רוגש םגתפו
 - ינשה : ותסנרפ תא ורבח חפקי אמש ,טושפ ,דחפי דחאה , ורבח ידצב םינינצל אוה
 יעיברה .  . . ותודהי תא ותוא ריכזי אמש - ישילשה , חרוטל ורבח ידוהי וילע היהי אמש

 וניתוגוועב יכ ,ותגוכשב םידוהיה וטעמיש ,וצפחל תדחוימ הבס ול שי דחא לכ . . . ישימחהו
 | ,"רתוהו יד ונל שי םידוהי, םיברה

 םימגתפה ינש . . .'םירכנה ןיב תויחל בוט, ןכדלע ,'רתוהו יד ונל שי םידוהי,ש ינפמו
 וגכצמ תא תעד ונודוי ,ןומהה ברקמ -ינשהו "תונוילעה תוריפס,ה ןמ ואצומ דחאהש ,הלאה
 ימיט .הלאכ "םימנתפ, ןהל שיש ,םלועב ןושלו המוא ןיאש ,יל המודמכ . תולנב ירסומה
 ,ערנש ומכ ,םירכנתש יפ-לעדףא ,"םידוהיה ןיב תויחל בוט, : םירכנה ורמאיש ,יתעמש אל

 לבא , חורב .ותסנרפ תא אצמי לודג רפכב דחא ידוהיש רשפא .ךכ רמול רתוי םהל יואר
 ...והואשי םיפכ לע אלה--הברה םידוהי ןיב דחא ירכנ םלואו .ומהל איבי ושפנבו ,דובכב אל

 ותפנרפ ול ונתיש דבל אל םש .א שראווב םידוהיה ןיב ירכנ תווהל בוט דוחיב
 לכ ינפ לעו תובוט תמנתמ אוצמ תע לכל ול תי םג אלא ,םוצמצב אלו חוב
 ןומלש לש הכאלמל-רפסההתיבב תונמוא דמלמה , ילותק דחא הרומב השעמו .דבָּבִי םעה

 תיבה לע םיהקפמהו הלהקה ישאר וגוחיו ,ולש ףסכההתנותה גח תא גנחש ,ירבעה להקה
 ,הזכ דובכו רשואל התכזש 6% םאו דעל תואיכ  ,רדהו ראפ בורב הזה גחה תא
 ,ותירב תשא דובכלו ודובכל םימואנ ומאניו ,ןנד ןתח תיב לא ויחקפמו תיבה ישאר ולהקיו
 תחקל ליאוי יכ ,וינפ תא ולחיו ,ןמאדהשעמ תבותכ הילעו ףסכדתבית ,רכשא ול ובירקיו
 . ףסכרתנתמ םג םהמ

 'ץילמה,ב רפוסה ירבד יפל ,םש הלהקה ןוטלש לש רפסההתיבב םיירבעה םירומה
 תולככ ,םתנקז תעלו ,רצ םחלל םג קיפסמ וניאש ,דאמ םצמוצמ רכש םילבקמ ,(169)

 לע םייחה - םירומהש , ןבומ אליממ ,םהל ובל םישי אל שיאו ,בערב ועוגי , םחוכ
 , הלא 5 תורמל ,םאו : ףסכההתנותח תא | וגוחי אלו םימי וכיראי אל , הלהקה ןובשח
 -תנותח דע עיגיו ,דאמ ץימא חכב ארובה ןמ ןנוח רשא , םירומה ןמ רחא אצמי אצמה
 םסרופמה אפורה ותואכ , םהיפתכ | ועיני ,תאזכ םעמשב , הלהקה ישאר הנה ,ףסכה
 , סימורמב ידהפ, :רמוא ולאכ ,ויפתכ עיגה ,יח ונדוע "ולש, הלוחה יכ ,ועמשב רשא
 ,'הזב םשא יניא יכנאש

 תורוכנל עיגי חטב אוה . הלהקה"ןוטלש לש רפסההתיבב ירכנה הרומה ןכ ןיאש המ
 . אוה ירכנ ןכ לע יכ , ןורחחאה ומזי דע ול וגאדי הלהקה ישארו , בהזהרתנותח םג גוחיז

 ? אשראווכ "השוב לש רפסדתיב, דסיל הוה בוט אל יכו
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 יקפניול .ל א
 ו-2 אצה כג 2 הנ ונבנו דב בדד יד

 סיקדקדמ :םימעה לכ" ,םלועבש * גהונב .םימעה לכמ .ךפהה שממ ונא הזה רבדבו
 לכ ;ומעל םיבוטה וישעמב ורבח ינפל רדהתהל הצור דחא לכ :םיימינפה םהינינעב דואמ
 םהיתוכילהב קר האלנ השובה רדעהו ,ומעל עגונה לכב עונצו רשיו קידצ תויחל ץמאתמ דחא
 המ לכו "רבג םילאד ןאמ לכ. ץוחרינינעב ,רתומ לכה ץוחרינינעב -.םיר חח א ה םימעה םע
 ..וינולפ ןכש  רמאיש חמ לע היגשהל ילבמ ,םיחקול - היהתש ךרד וזיאב תחקל רשפאש
 ינפמ םג ונא םישייבתמ יכ ,ץוחרינינעל .עגונש :המב אקוד ונא םילודג םינשייב -- ונחנאו

 ,וגמע ינפמ קר םישייבתמ ונא ןיאו = םימעה ןמ :ונתחפשו  ונתרשמ ינפמ םג  ,"ןטק יוגי
 + + + םירבעה וניחא ינפמ

 ינפמ = ,ויתנבו ויגב יגפמ ,ומצע ינפמ שרבתהל ידוהיה דומ ליש ,ןכילע ךררצ
 .מעו ויחא ינפמ  דוחיב , ומעו ויחא

 לש רפסריתב םצרא יבחר לכב ורפיו = םיניסה וניבח= תאזה  הלודגה  הרותה תא
 םינשב םמע .ינב .ולבכש ; תונודבה .לכ תא תעדל םידימלתה םידמול םהבש , השוב

 פרחה לכ לע ויחא ינפמ שיא שייבתהל :םידמול םהו ; הינופאי תמחלמ ירחא , תונורחאה
 , םמע תא האצמש

 יםינירדנמה. -ודמלו | , בשומה"םוחת  לכב הלאכ רפסהיתב ונא םג-ונדסיו ןתי ימו
 שייבתהל :'תאזה - הלודגה  הרותה תא =; תוגרדמה לכמ םינירדנמ = ונלש םינטקהו םילודגה
 | , . ."תימואל השוב,

 3 ריעב ונלש  "םינירדנמ.ה יכ .אג בו 0 ב-- הזכ רפטהתוב דסימ יתייה לכ םדוקו
 . תשוב םיעדוי םניא טעמכ \,(158--161) "ץילמה.ב רפופה .ירבד יפל

 יר חונמה ןואגתל תרכזמ .רבדב 8 ופסאתנ הנה : ארוקה יביבח ,ךמצעב :עגה
 לע ומש םיקהל ךירצ:סומינהו רשויהו ןידה ןמש ,ךל המודמכ ,ליז רוטקפס ןנחלא קחצי
 לכ תא רואל :איצוהל , ןבומכ =; היה * ,רנמע חורב-; בוט .רתויה .דסומה = , וחוה פל דסומ
 תובבוד ויתותפש ויהיו שרדמהריתב לכב םיוצמ .ויהיש- ידכב ,לוזב םרכמלו ודידיבתכו .וירפס

 ןורכזב ץפח םיאצומ םניא :, ברה לש ונורכול :םיגאודה  ,ריעה"יספורטיפא-הלא לבא ,הבקב
 תבחרהב ךרוצ לכ ונל יאו. .ירתוהו יד וטל שי .םידוהיש 3: יבמופב ודוהש "ומכ = וכ ,הזכ
 .'תודהיה תעידי

 : אוה--ליז חונמה הבר םשל אנוואק תדע התע-תעל התשעש ,רחאה ןורכזה 3]כבו
 ,ירתוהו יד ונל: שי םידוהי, יכ

 ,הזה םגתפה תא  ואיצמה  םתמכחב אנבוקדינב .אלש / רמאהל הנתנ תמאה לבא
 םהמ רפסמהיתמ םא , ער ןיאו . ,'רתוהו יד / שי םידוהי:  .ונירישע לכ יפב אוה רוגש יכ
 תוצראל ודוני םהמ רפסמדיתמ םא .ער ןיאו  ;"רתוהו .יד-ונל שי  םידוהי+ ; בערב ועוגי
 המ המכו המכ םא ,ץר ןיאו : ,ירתוהו יד-ונל \שי םידוהי. ! ןוגיו הערב ומָהי םשו תוקוחר
 5לכב םא , ער ןיאו ,  ירתוהו יד ונל שי םידוהי. | םתורהי תא וחכשיו הרותדאלל ולדגי
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 .םישעמו תובשחמ

 2 == = הנה ה השל ה ו ד ד

 אבה שדחה ינפמ םהיתובאמ ולחנש ןשיה תא ואיצוי לקנב אל ןפוא לכבו .םהל םה שדוק
 רבכ תועיגי המכו  .סרכועב הָהו היהש אוה הז לוקלק ,הפוריאב םירמואש ומכו .ץוחה ןמ

 ודָמְל םדו ברחב ,הדיב התלע אלו - תאזה הנוגמה הדמה תא םבלמ איצוהל הפוריא העני

 תשודול רבוחמו רושק יניסה .אושל לבא - המודכו פורק לש חתותהילכב ,תעד םיניסה תא

 . הנבזעי אלו , ויתובא

 ,ילש טקיאורפה יולת הילעש ,"דתיה. אוה הפו

 .ןאכ םה רתומל "ןשע אלב הפירשדקבא.ו פורק לש חתותדילכש ,יל המודמכ

 אלבו הלא לכ 6 התוא םיאלממ ונייה זא ,ונ ל תאזה *ןויסימ,ה תא הפוריא הרטמ וליאו
 . תורתי תואצוה

 ינפל דוע .ןויסנה תא - ןמאנ רתויה דעה תא דיעהל רשפא הז רבדל וננורשכ לע
 וניתובא לש םהיתוכילהו םהיגהנמ .דאמ הקזח ונלצא תובאה לש הרוטלוקה התיה דחא רוד

 םויכ ומק וליאו .הצקה לא הצקה ןמ "בדה תא ונינש דחא רוד ךשמבו .ונל ויח שדוק
 . םהינב תא םיריכמ ויה אל , םרבקמ -  וניתובא-תובא קר אל - וניתובא

 הרוטלוקה תא םחיכשהל ידכב , הלכשהה ךרדב םיניסה תא םג ליבוהל ידכב ,ןכבו

 תוירכעה תוינולוקב םינפל ובישוהש ומכ -- ריעו ריע לכב בישוהל קר ךירצ , םהיתובא לש

 ךיא :םינוסה תא ודמלי םהו , תפומל םיירבע םישדחמ - 0 םיתבדילעב+  ונצראב

 םינוממ תואמ וזיא .רבעה םע רשקה תא תחא"תבב םיערוקו לקנב תובא-תשורי םיחכוש

 ךשמב .ידו - םינברלררפסהדיתב ו תורשע וזיאו (ז"עלב "םיקינזיצקא) ש"ייה סכמ לע

 ,המדא .םתדלומדץראו םמע רשואל , איהה הלודגה הרותה תא םהמ םיניסה ודמלי רצק ןמז

 של ושקביו לארשידץרא .בושיל ומיכסי אלש ,הלא יניעב םג ןח אצמת וז העצהש
 , םימעהדץראב 'ןויפימ-

 םיכירצה וב שי הברה םיטרפ דועו וכרצ לכ ררבתנ אל דוע רבדהש ,ןבומ אליממ

 תא תעדל יתדמל ,וללכשלו ונקתל וב ןייעמ יתויהבו . חרפו רותפכ אוה וללכב לבא ,ןויע
 םינשב ודסיש ,םישדחה םידסומה ןומה ןיב הנהו .הזה ןמזב םהישעמו םיניסה יכרד

 םג תלעותל תויהל לוכי היה ול המודב רשא ,דחא ,יבבל תחמשל ,יתאצמ , תונורחאה

 ? םהמ םג בוטה תא לכקנ אל עודמ - ונבוטמ םהל קינעהל ונא םיאב םאו .ונל

 .רבדה הזו

 ש הדסיתנ  ,םינוסדץרא לש הנושארה הקולחה ירחאו הינופאי םע המחלמה ירחא

 .איחה ץראה יבחר לכב "השוב לש רפסחיתב- דסיל איה התרטמש , השדח הרבח

 םדאה דומליש ךייצ ,םלועל הלודג תלעות םיאיבמ ויה ללכב הלאכ רפסהיתב

 םג ,םימעה יכ ,וז המכח דומלל םימ ע ה םיכירצ ,יטרפה םדאה ןמ רתויו ,'שייבתהל.

 יניעל םירעוכמ םישעמ םישוע  םהו הזה ןוושכה תא ירמגל ודבא , םיבוטו םילודג רתויה

 ,וששובתי אלו , שמשח

 יש ישי |
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 .קסניול .ל .א

 תופסאל םיפסאתמו תודוגאל דגאתהל  וליחתה , תימואלה העונתה הליחתה זאמ יכ

 חיתבמו , תולפתה-יתבב המבה לע רבדל ואצי  תופסאה ירדחמו . רבדל ודמלו םיחכותמו

 םיינויצה ,ונלש םישדחה םישנאה הלא תאז אנ וָעְרָי .ארדתק לכלו המב לכל -- תולפתה

 ודמל רובדה-תמכח תא יכ ,אנ ועדי ,םינושארה 'םיבבוח,ה תא ללכב םילטבמה , לומתאמ

 , םה אלול יכ .הקדצל תאז ,תוחפה לכל ,םהל ובשחיו ,םינושארה םיבבוחה ןמ ,םהמ
 .םהיפ תא חותפל םג , התע םירבדמה :םה ולכי םא ערוי ימ , םינושארה םינרבדה

 הבורמ החלצהו הלודג תומלש תונורחאה םינשב ונגשהש ,םידומ לכה - היהיש ךיא

 ינפמו , תובשחמב ,הקיתשב ילע ורבע הלאה "בהזה תונש. יכ  ,ירכזבו .רובדה-תמכחב

 - רעטצמ יכנא ידובכ לע אלו .יוד ילע יבל ,תאז ירכזב -רובדב יחוכ יתיסנ אל הרתי הונע

 םעהל הזמ עיגהש ,יללכה דספהה לע קר - !הלאכ תונטקל התע ובל םישי הז ימ ! הלילח

 תוילגרמ המכ !יתועצה  ,יתועצה לבא - +ינא המ ימצעל ינאשכ ,רעטצמ ינא ,ןלכ

 . < . ולגפתנו םנמז רבע םיניוצמ םיטקיאורפ המכו , להקה ךותמ ודבא תובוט

 רוזאא  ."תולגתהל.ו יתתוע ןקתל יתטלחה אבהלו ןאכמו , רבע רבעש המ םלואו
 אצמאש ןרבדה ןמ | ...יממ איה תחא |... .ןמ "השודקד תוזע, טעמ לאשאו יצלח רבגכ
 יקחד תעשב יל הולי אלש ,"ערו חא: לכש , הקזח יתוקתו , הבורקה הפסאב הנושאר

 ,יבבל םע רשא לככ עיצאו רבדא זאו .ינממ הזה בוטה תא ענמי אל , תחא הטורפ וליפא

 1 עיצהל רמוא ינא רשא תא ,  ארוקה יביבח , ךממ ינא הסכמה לבא
 :םיניס ץראמ ,םיקחרממ איהש ומכ היתאבה אלא ,הלשבתנ יחומב אל יתעצה ,םנמא

 = .םיניס ץראמ םיאיבמ םינושמ  םיסומנו תופי תוינומיריצו יִמ קר יכ .ומדת םתא

 תעלו .לוזבו  ,איהה תואלפה-ץראב גישהל רשפא תובוט תוצע םג ! םכדיב איה תועט

 ,ינומכ םיסונמ םירחופ -- ,ןהילע םיצפוקה וברו דאמ הלודג תובוט תוצעל השירדהש , תאזכ

 ,חרזמה הצקמ אלא ,הפוריאמ אל ,םיקחרממ וזכ הרוחס םיאיבמ ,ץפח לכל תע םיערויה
 ,התעו . לא הלכיש המ לכ ונל הנתנ רבכ ללכבו . . , היתוצע תא ונל הנתנ רבכ הפוריא

 ארפעכ התוא םילטבמ ונירה - אל םאו ,בטומ , לארשידץרא תא םג ונל תתל תואת םא

 , םיניס ץראב . , ,שקבנ םעט לש םירבדו תובוט תוצעו , אעראד
 דפיל סישקבמה לכל זכרמ התע התשענ םיניס ץרא ירהש ! 'קנַב. - .ומדת יארוב

 השדחה הרותה םע קסע לכ ול ןיא ילש טקיאורפה .םתיעט לבא . תויסָצנוק גישהלו םיקנב

 :הז אלא וניאו :.תוטשפה - אוה טושפ ,לודג רבד לככ ,ילש טקיאורפה .םיקנב לש

 לודג םע תויהל ליבשב םיכרצנה םיאנתהו תולוגפה לכ םהל שי = , עודיכ ,  םיניפה

 תולצע אנוש , תונורשכרלעב , ברו לודג םעו / הב לכ רסחי אלש ,םידידתבתר ץרא + קזחו
 ינפמ אלא הז ןיא ,הטמדהטמ םידרוי םהש ,תאז לכב הארנ םאו ..טעומב קפתסמו ןורכשו
 , עוחיכ .תובאה לש הרוטלוקה "תובא לש הרוטלוק. - :םהב שיש לודג דחא לוקלק

 םהירבדו םדובכב םירמיתמ /  םהיתובאב םיאגתמ םיניסה = ,הזה םעה ייחב ירקיעה דופיה איה
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 .םישעמו תוכשהמ

 אל ןה = + תאזה הלודגה הרותה תא רצק ןמזב דומלל ונחלצה ךיא | אלפו אלפה
 ,ללכו ללכ םינרבד ויה אל סיבוטה וניתובא .ונל האב השוריב

 ,וערת אלה ."האירקה בוכע. .לש .הזחמ הלעי ינורכז לעו , יתודלי ימי תא .הרכזא
 , אבצל םישנא תחיקל ; תזופשמ בירו הטטקו הלקת :הלהקב אובת אלש הרצ לכ לעש
 ויה םיבכעמה = , תפנכההתיבב האירקה תא םיבכעמ ויה דימ =  ,המודכו תוינונראו םוכמ

 לגרוהש ;להקהו ,הרותההירפס תא :איצוהל םינתונ ויה אלו שדוקההןורא לצא םידמועו םילוע
 רשמה. -תא שיאהשיא הקול היה" יחרזמה לתוכב יבהזה לנד, | . שידחמו דמוע- ;הלאב

 םג ןכ םישוע ויה םהירהאו ."םוגרת דחאו  ארקמ .םינש. ,עובשה רדס לע .רובעל , וידיב

 עמשנ קר סוזמז קר . בוכעה לע רבר רבוד ןיא ,סה ךלשה שרדמה"תיבכו .'םילספס.ה ראש
 םילספסה ןמ ,פש ריעז םש ריעז םאו .יםוגרת דחאו ארקמ םינש; לש םוזמז ,שרדמההתיבב

 , סיקזח םיאטבמו םישק םירבד םיעמשג ויה ,  ןורדסמה ןמ וא = , המבהל רבעמש םינורחאה

 םיעירפמ ויה אלו ההונמה תא םיתיבשמ ויה-אל - יחרזמה לתוכה דצל ,טייח וא רלדנס יפמ

 רבכ םיללפתמה לכ ,םיתש ,  תחא העש תרבוע התיה  ."םוגרת דחאו ארקמ םינש.ה תא

 לתוכה+ םק היה ןכבו - .המבה לע דומעל ואלנ ןכ םג םיבכעמהו .עובשה רדס אורקל ולכ
 . הפסאל ופסאתי ברעבש ,ןבומכ ; םיטילחמ .ויהו , םיבכעמה .םע םירבדב סנכנו "והרזמה

 אל ,םירבד לכ םיפסאנה םיאצומ ויה אל הלחתמ . תופסאה סג תולוע ינורכז לעו

 תשרפו .אמויד אנינעמ , הרות ירבדב םיליחתמ ויהו - םייסל המכו ליחתהל המב םיעדוי ויה

 וא הכ םא -,ותוא םירמוג ויה 4 העש יצחכו , ןינעה לא :םיברקתמ ויה טאל טאל ,עובשה
 .'םילוקוטורפ, :אלבו ,רברל *תושר תליטנ, לבו ,.םירוכזמ אלבו , שארהבשוי אלב ,.הככ

 .םינובד אלב -- דוחיב

 ינא  !וירחא תופסאו -- .התע .גהונ האירקההבוכע היה וליא = ,היה המ רעשמ ינאו

 הפפא לכב םג ןה- . . . םירבדמהו  םירבדה תא /  תסנכההתיבב ןואשה תא ישפנב רעשמ

 וניא שאר"בשויהו = , םירבדל ץק ןיא . ,הצחמו םיפסאנ השלש לש הפסא . ךכבדהמ לש
 יחכותמ ,ךל .המודמכ . תועצהה ימרפ תא .בותכל --ריכזמהו , "תויושר.ה תא קלחל קיפסמ
 ! םהיפמ תורשונ תוילגרמו - דקתשאד גלשה לע

 שפנל םדאה יהיו. .ךרע ול שי ןכ םג ומצעל אוהשכ ירוברה.ש ,תודוהל םגמא ךירצ
 . . ,*אללממ חור, התע ונאש - ,םירומ ונלוכ ונחנאו ."אללממ הורל.. :סולקנזא םגרת ,"היח

 ימולע ימיבש ,ינרוכז .. "םיפיטמ+ - התע םירמואש ומכ וא ,םידיגמה ,לשמל , הגה

 דיגמה ,קסניממ דיגמה , אנליוומ ריגמה : תואיצמההירקי  םימסרופמה  ,םילורגה סודיגמה ויה

 ףטמ. הארג וניגיע ףיענ רשא לכב - + התעו ,םוחתה לכב םימסרופמה ויה ולא - םלקמ
 סיירבעה םיגותעה לש ןוילגו ןוילג לכ :הדשה בשעב שממ ריעו ריעמ סינרבד וציציו ,"ןיוצמ

 סהל ןטדז אל םיכרה .וניתונועבש , דוע- שי המכו  ;םיניוצמ םיפיטמ לש המישר ונל אינמ
 . תונורחאה םינשה ונל ושע הזה .ליחה לכ תאו =: םוסרפל וכז אלו טנָבְנופסְרוק
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 זז.

 םג יכ ;  תמדוקה תרבוחב םכינפל יתירוהש המ = ,םיארוקה יביבח , דוע .ורכזת אלה
 תועצהו םיטקיאורפ ןומה .אלמ ישאר = ."יל ותנה .תיזנכשא םא. :םירמואה הלאמ יכנא
 ;המדא יבבל רתסב ,םיארוקה םג ילואו ,םירפוסה יחא- לככ ,ינא םגו ,ונמע רשואל תונוש

 לכמ ונרטסנ רבכו ,חישמ אב רבכ התע יכ ,יתצעכ תושעל ,יל קר ,יל עמוש ימִע ול יב

 הארג יכ ,יבוהב יתצע תא: יתרתסה ןיגדיעו ןדיע דעש- אלא .,םירשואמ ונייה .רבכו , תורצה
 . תולגתהל יתע העיגה אל דועו ךכל יואר רודה דוע ןיאש ,יל

 ובשחי אלו ,"השודקד תוזע. םהל שי םייחא | ךכרלכ וניתמי אל ,םנמא , םירחא

 .ורבדיו = להקב רבדל ןורשכה םהב שי םא + תוצעחילעב תויחל-םה םילגופמ םא ., הברה
 םוקמב ודמעי ,  ללכבו :העד ווחי  ,תופסאל וכלי , רבדל תורשפא שי קרש םוקמב .ורבדי
 ,אינהמ ראמ , אינהמ  ,יביבח  ,הצפוחו . תוארהל םג אלא 2 קר אל ,םילודג
 טעמ דאמ הצוחנ הלא ונימיב .הפצוח טעמ - בוט םשמ םגו הניבמ , המכחמ : לכמ רקיו
 רתויו  ,השעמהלעבמ ינא  תובשחמהלעב רתוי - השיחלב םכל הלגא - יכנאו .. הפצוה
 , ןגוהכ רדוסמו הפיו בוט לכה יתכשחמבו / בשוחו בשוח ינא ..םירבדרלעבמ השעמהלעב
 הכו הכ יכ  ;ישפנב ראתמ ינאו ; םינינפ יזוחחכ שממ ,טפשמל טפשמו הבשחמל הבשחמ

 .תומכוחמה יתורמאמ תחנ ועבשי , ןבומכ ,לכהו ,וניבי לכהו , ועמשי לכהו :עיצאו רבדא

 רוע םעפה קר ,םעפה :יבלב בשוחו .הלותבכ נא םדאתמ ,.. 1סה - רבדל אב ינאשכ

 ;רברל תוהש שי דוע ןה -- יכנאו , םירחא ורבדי
 תרהמב אל הארנה יפכו ,הרבע אל דוע רבדל תע יכ ,תוהש שי דוע יאדובו יאדוב

 הרות ,וז הגש םגש לע ימצע תא קידצהל לוכי יניא יכבל רתסב ,ןכדיפדלעהףאו .רובעת

 חרבכ ועבטמ היה סניתסומיד ,יכ ,תרפסמ הדגהה .הקיתשב ילע הרבע ,םירבדל בהזה

 "ןרבד, תויחל רמוא רמג אוהו חונמ ול ונתנ אל סלקוטסימית לש הנפדההירז לבא , הפ
 םימה ינפל וחיש תא ךפשו םיה .תפש לא או ץצה והיפ אָלְמ - % השע המ . והמכ

 לא אל . הלאכ םישק תונויסנל םיקקזנ םניא ונלש םיניתפומידה , לאל הלהת . םינבאהו
 ...איכורככ םיקעוצו םדיל האבה הנושארה הפסאהל םה םיסנכנ אלא ,םיאצוי םה םיה תפש

 םהיפ םיאלממ םגיא ,םינרברה ,םה לבא , םהינזאב ךומ םימעפל םימש םיעמושה ,םנמא
 ,םירחא םינינעב םאו .ןכ ורבדי םג רשא שי יכ ,רמאהל הנָתנ תמאהו ,םירבדמ םה .ץצח
 , הלודג תוטלש ונגשה רובדההתמכחב הנה , ליח ונישע אל רוע , ברה ןואשה תורמל
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 ,םישעמו תובשהמ

 ,ןואשה תא ונחנא םירכוז דוע . םיקידצה ירבדמ רתוי הברה ,םיריעצה םינויצה לע דוחיב

 הכרה םילודג שיו ,"הלוגה רואמ+ דוע וניא אלה אוה ;ורמאמב 'בוקא'זוי- רפוסה םיקהש

 אלהו  .בוקא'זוי רפופה לשו דחא לאנידראק לש ותעד-תוח קר ונעמש התע תעל .ונממ
 ? םהלש םתעד המ עדנ סרטו , הפוריאב םיבר םירפוסו םיבר םילאנידראק

 ,םויו םוי לכבו ,דחפב יורש ינא דימת יכ - הז ירכמ יל דיגה - שובא אלו הדוא.

 דחא לש ותעד תא םש אצמא אמש , הארימ םעפתמ יבל ,ידיב ןותע חקול ינאש העשב

 ,ורמאמב בוקא'זוי לעפש, הלועפה תא ירכזבו .וז העוגת לע םימעה ילודגבש "םימסרופמ.ה ןמ

 ,םימעה לש  םימסרופמה ןיב ותעדל םירבח הלילח אצמי ילואו ןפ ,ישאר תרעש רמסת
 ... .יוטפלוט ףארגה .ןאמטפיוה ,ןאמרדוז ,ןסביא ,אלוז לש ותעד תא ונעמש אל דוע אלה
 םתא םילוכי םולכ - ונתעדל דגנתי יוטסלוט ףארגה ,לשמל ,םא ,הלילח , השענ המז
 לפטמ התאש דע - וירבד תא םייפ - ןכבו "+ וירבד ושעיש םשורה תא םכשפנב רעשל

 .רתוי הברה ונל םידבכנה ,םהה םילודגה לע ךבל ןת , םייברו םינברב
 תמאבו .םהל בל תתל יאדכו םה םעט לש םירבד יכ ,יתאצמ ירבח ירבדב יִתְניעַשָכ -

 יוטסלוט םא ,יכ .דאמ ונל םידבכנ , םלועההתומוא "ידיסחו יקידצ. ,הלאה םישדחה "םייבר,ה

 ףוסרףופ , םירבעה הנחמב םיעמשנ וירבדש יפדלעהףא ,ןיאושנה יאנגב ,לשמל , שרוד

 לארשי-ץרא לש יאנגב שורדי םא לבא + תרתומ וא הרוסא וז : לואשל ולצא ןיכלוה ןיא
 .'וכו ןאמטפיוה ,אלוז ןכו .ונילע םשור וירבד ושעי יאדוב , תוילג תכיש רומאו

 תא ;ומוקמ תא עדוי שיא ןיא הלאה םימיב יכ  ,לוכי יניא - אלוז תא שקבל הנהו

 הץוחבש םיריעצה ונירפופל ינא חינמ - "שדחה ךלהמה. ילעב ראשו ןסבוא , ןאמטפיוה

 תמאב ילוא . . .יוטפלוט לבא ,ולא לש םנושל תא ןיבהל םילגוסמ רתוי םה יכ ,ץראל

 - 1ונקנק לע תוהתלו וילא תכלל בוט

 וא הריווקסו אנלַאטל םא :ןאל ימצע םע ןדו םיכודהתשרפ לע דמוע ינא דועבו
 , םכינפל תינש דומעל ילעו ,התלכ יתשפוח , שדוחה רבע הנהו - ?הנאילופדאיאנסַאיל
 ,"ישעמו יתובשחמ-ב םכשמשלו , יביבח
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 םנמוש ,תורטשה תא רופסי ימו הנמי ימו ,בוחרירטש ינימ לכ לש ןוערפה תפוקת ,ויתסה

 ,םמצעב םיעדוי םניא ןיידעש ,הלאל ךא הבוט איהה תעה %טסוניוא 18-15 ימיל עובק

 וא ! [תיא םבצמ יכ ,  תועטב םימדמ םהו ,הזה תואה היהי יתמו "הטימש.ל םה םינוכנ יכ

 םילבמ םהו ,הלאכ םירקמב תושעל גוהנש המ ושע רבכו הז "לוחמ.ב ואצי רבכש , הלאל

 תבשל חרכומ , אוה ונמז םויו םוי לכש , ינומכ ינוניב ינונח לבא . , , החונמב םהיתותע תא

 ,המחלמלו הלפתלו ןורודל ומצע ןיכהל עגרו עגר לכבו ,םהה םיארונה םימיב ומוקמ לע
 - הפסאה ימיל איליזבל רוס יתלבלו .ץראל-ץוחל  עוסנל יתרמא םא , ןכ יכ הנה

 אל יתונח - לולא שדוחב הפסאה דע ,הברה ץראל-ץוחב המהמתהלו ; הז לע ינכי יבל
 ורמאי תוירבהו ,יב ןיאש המב הלילה ינורשחי אמש ,יכנא ארי + תאז םג ףאו .ינשרת

 ליבשב אלא התיה אל יתעיפנ לש הרקיע לכו רישע יניאו הלוח יניא תמאב יכ ,ילע

 יכ , דיגהל םישייבתמ םהש ,ונתרבחב הלאכ הברה , םיברה ונגיתונוועב ,התע שי יכ ..איליזב

 ךכררחא תכלל ולכויש ידכ  העושיהדיניעמל  םיעסונו םילחתמ םהו ,איליזבל םה םיעפונ

 .+: תערהדהסיהב ומכ איליזבל

 ,יצראב ראשהל יתייה חרכומו תוצראה לכ ידעב ורגסנ ןכבו

 לע תוהתל ליבשב , "יבר= הזיא לא יתשפוח ימיב עוסנל הלחתמ יתעדב הלע הנהו

 עוסנל הדומ התיה םינש וזיא ינפל .  תוינויצהו ץראהרבושי רבדב ותעד המ תעדלו ונקנק

 שקבל ידכב ,רחאו םינבר האמ לע בכסל חרטו ליח זא רזאתה ונירפוסמ דחאו ,  םינברל

 םתחבגבו םתחרקב ודרגתה םינברהו . לארשידץרא איפקתמד ,אתבולע הנוגע יאהל רתיה

 ,..הבושתב ורזחו ךכררחא הז לע וטרחתה ,םנמא , םידחא ,ארתיהד .אחוכל וטנ ףוסבלו

 . .+ לודג קפסב לטומ התע דוע רתיההו ,םה םיטרחתמש  ,דיגהל ושייבתה םירחאו

 םיבהלנה וניבבוחמ הזיא וסנ היסורב .'םייבר.ה לא עוסנל :השרח הדומ הדלונ התע

 וניחא הזב לפטל וליחתה םינורחאה םימיב לבא ,םולכ וליעוה אלו - םירבדב םהמע סנכהל

 םעפה דוע הנהו ,קידצל קידצמו יבר לא יברמ ועסנ םה ,'םיסונמה םינרבד.ה ,ץראלדץוחבש
 םירוטקודה וחמשיו-רתיהל זמר "ותשודק דובכ- יאדוב ,דחא דצמ :םינברהב השעמה ותואכ

 הנהמב החמשו ןושש יהיו  ,תודיתעה תוינולוקהב םג םיקידצו יםייבר. דימעהל םינוכנ ויהיו

 בושחל םג "יברה.ל הלילחו סחו ,מ'דהל םידיסחה הנהמב םירמוא רחא דצמו ,םינויצה

 יתחמא הז םעטמו .ןררבל היה יאדכו ,וז תא וז תושיחכמו תורתוס תועומשהו .תאזכ

 ,קידצה לא עוסנל

 ,וירבד יפל . תרחא העיסנל ינאישה , דחיב בהלנ ינויצו ןויצרבבוח ,ירכממ דחא לבא
 תא םהמע רומגל ונידיב קפיס היה דועו ,םה ונלש ףוס-ףוס אלה  םיקידצהו םינברה
 ךכהלכ םינכופמ .םניאו םיארונ םגיא ירה / תאז דבלמו .טעמ ונל חוחי רשאכ וניתונובשח

 ןכ ןיאש המ .. .םהידעלב םג םייקתנ ,אל םאו ,בטומ -- ומיכסי םא .המרנש ומכ

 םילעופ םהו ונל םירואהדירבדכ שממ םהירבדש ,םלועהדתומוא לש םילודגה "םיכמסומיה
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 םישעפמסו תוכצהמ

 ה עם ב

 םידפוסה : הלודג .רתוי תלעות וז העופנמ :,סנמא , םיוקמ-"מלעוו יד ןותעהב סילפוסה >>
 סהו - , דואמ הומתו רז ןפואב - סיטסימיטפוא- :: םינושמ -סיטסימיטפוא :; חארנכ : םה הלאה
 עסוג םלהליוו .רסיקח הנה .המחנלו העושיל -רכז לכ ןיאש- םוקמב תומחנו תועושי :םיאוה
 עסי וז עודמ- ,אל םא :,יכ- ,םירוהיה תבוטל - ותגווכ .יאדוב : םתעה יפלו - ,לארשיהץראל

 סשל .טעמ = איה- ותעיסנש ::טושפ :, םיטדמ : ,םיטושפה  םירוהיה ,ונחנא + לארשיחץראל
 דועשו רבכ .םיבשויה םיזנכשאה לש תלעותה- םשל - הקיעהו ;ימשנ וא ינחור םא , גונעת
 יאדוב ,םיזנכשאהל ,םהל יכ ;: שארמ דיגהל רשפא . איכנ תויהל ילכמו . המרגותב ובשיתי
 אלש | יאולה + עלו ול המ - ץונל לבא - . הווקמה תלעותה : תא רסיקה לש .ותעיסנ איבת
 המ יכ .ונל יד הזבו ,  ער אלו כוט אל םש  וגילע בושחי אלו ללכ  וינפל :וננורכז הלעי

 המכבו םינש -המכב  ונחנא ןקתנ אל ןה ,ואמלעב - הזימרב , דחא עגרב .סורחל. לכי אוהש
 לע .ההובגרההובַנ  םרברב . יסלועח.- לש ."םיטאמולפיד,ה - ונל סישוע. קוחש ךאו < + .םיקנב

 לכ תא םישיגרמ .םניאו ; תוינויצהל : הנממ  הווקמה- תלעותהו - סלהליוו רסיקה- לש :ןתעיסנ
 ועסנ <> ,:בלצהריעסמ -תומימ . טעמכ | ,הפוריא יכלמ .הלאכ םירבדבש  יטומסיטוקיגארמ-ה
 םהיתועיסנב .אוצמלו -שקבל  םיטיחקירבד.רקוח הסג אל דוע-התע .דעו , לארשידץראל ועסיו

 .ונמע ל .תלעות

 ןמז לכש -- , אוח .דיגהל :יתיצרש - רקיעה ,וישכע  סינד .ונחנַא םנמא .תאז .לע אל
 ושע אלו  םינוש .םיפארגו- םץיקראמ -ןומה .-וידחא .ועסנ - אלו -, םלחליוו הפיקה -עסנ :אלש
 , לארשידץראל .עוסנל כנא םג לכוא אל -- ,"הדומ.ל הלאכ .תועיסנ

 / ןיאדוהו :ןירבוג וגלצא .ליגהה גהנמה יפ.לע- הנח , לארשי-ץראל .אל סא ., ןכ :סאו
 הלוכי - וזכ- -העיסג .-  "העושיהדיניעמ-מ .דחאל  ,ץראל"ץוחל  ,טושפ -,עוסנל . יתייה ךירצ
 רישע אוהש :;הנימ :עמש- ;ץראלרץותל  עסוגו - הלחש -ימ כ ; הברה :תלעות יל איבחל
 אלא הישע תו*ה ל אל תמאב אוה רקיעה .אלהו . לורג.חוטכו. תונמאנדלעבו .תלוכירלעבו

 /הזל םלשלו-הזמ :תחקל -- איה חמכחהתישאר ..טידירקל-ןמאנ :תזיהלו רישע .תואר תח ל
 . ילגלנה- בוס  דועב = ;רעומ-דועב בוט םשב תומל :הָכזו הלצומה -.-.<ןורחאה .סויח דע ןכו
 רמע.ש ירחא = תויחל -;יוארה.-לע -רתוי טעמ | תזחל ול-םרוג ולזמ .עווש :,?לאימולש-הו
 . התע  ונימיב - תודוהיה  החלצהה- ; ללכב ,יהז < .;ער םשב תומי- ; ןבומכ -;אוה ., "לנלנה
 תא - תכראמו .סימיה-תא תרצקמ איה יכ :;דואמ הליעומ .ץראלרקוחל העיסג. וזכ החלצהלו
 . "טירירקח

 ."דגנל .ךרדח טרי :סעפה: דוע הפ .םגו- ;יִנניִא- חלצומ לבא

 + יאליזבה .סרגנוקהו ןויצהתבה -- רבדה תכסו
 לארשידילוחל ."רוקכאג. ןיעמ ,הדועסה .ירחא  תוארפרפ ןיעמ התייהנ "אילדזב, יכ

 סימיב הועבקש , הפסאה"ישאר ושע הפי הזה םעטמו . ץראל-ץוחב תואמרתהל םיעסונה
 תלחת איה זא הנה ,ינשה דצה ןמ לבא  .'רוקכאג.ה תעב ,טסוניוא .שדוחל  םינורחאה
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 יקפניול ,ל א
 ההקשר די רוק" יו עבה קח" דחה התממשה טרטליה קזרטש-ןיקמק יי וב ה-שחדהצש שהה הג קחי המשה רנה בשינה -אטבשנאהוקדמ הש לש חית לדג שיחה "ג תיקו דע קלטה עדנה ב ה שמ עזב צה שיצא נע כ קא בטבע ג-<

 ,הנילא .כתכו - , ותעיסנמ רואמ הנהנו ;םיחרי ינשכ ךרהב הטהמתהו = השעו חמא -; תושדחה
 ול רצ יכ: ,יזלג דיגהלמ ענמנ אל םג , תוצילעו תוצילמ םיאלמ םיבתכמ ,ונתוחמ לא םגו
 ץראב המחמתמ היח ,הנותחה .אלולו ,םש יטישדחה םייחיה -ןמו תאזה ץראה ןמ דרפהל
 מג השעי- ,הנותחה רחאל ,האבה .הנשבש  ,אוה .הוקמ יכ ,רמאל ףיסוה ףא ;טעמ דוע

 תחחא לבא .וב יתאנקו וינתכמ לע .דואמ יתחמש .ינא , איהה ץראל יגונעת לש .העיסנ, גוזה
 הז.ול בישח וכרדמ .בושל ירכמ קיפפהש סדוק -: םימשדאריו רשכ .ידוהי : ,'ןתוחמ.ה בשח
 עדוי יה -- עסונו ויקפע תא בזועה - ,ידרוי,-םע ןתחתהל  ויניעב בוט אל יכ- ,"םיאגנתאה תא
 ורפמו הפקהב ול ןתיל ולדח .,יתומש חור וב הסנכנ;ש ;וארשכ , ויתובוחהילעב ףאו ,ןאל
 אלב -,ותבל ןתח אלב ראשנ אוה !יביבח ,  םכילע אל .הוציקב  ,אנייבוגל םהיתורטש תא
 .יושע .יושעש :המ| לבא ,.ותעיסנ לע  שרחתמ אוה התעו  ,יטידירקי :אלבו ותונחב הרוחס
 <םהומכ היהת . "םיטפלד,ל .ךרבחתהב 1 ול הפי ךכ + תורטואו :ןירחא תוננרמ :תופיה .תוירבהו

 לכו = ,הנכס תקזחב התעדתעל .דוע איה לארשי"ץראל ךררהש ; אופיא ,וארת אלה
 .עוסנל ולכוי אל ינומכ םיתבחילעב םג , םירישעה המש ועפי אלש ןמז

 ונמצע ןיבל ונאשכו ,חמכ הז הלאשנ וז הלאש :% חמש עוסנל ונירישע .ולוחתי יתמו
 ,'הדומפו .,'הרומ*ל רבדה היהיש העשב המש ועסי-ונירישע : התכושת תא םג עדנ המכ הז אלה
 ונירישע דעב ; הפ .ונירישע "הדומה תא: םישוע ,/סינצכק.ה , ונדעב. .םירחא םישוע - ,עודיכ
 יכפל .ונצראב רישעה .ידוהיח שינרמש ,  תוממורההתארי תא . ץראלדץוחבש ונירידא - הפ
 -תארי התוא. אלא. התמגוד .ןיאו : םירבדב. ראתל השק. - ץראל"ץוחכש רידאה :"יקנבה.
 דץוחבש +היפוסוליפל רוטקוד,ה ינפל ונלש ירבעה ליכשמה "םינפל. ושיגרמ היהש :,תוממוחה
 היליצא ידי לע , ןבומכ - , תישענ-'הרומ-ה אלה ץץראלחץוחב ונלש "ייקנבה. דעבו . . ,ץראל
 =ץוחבש ונירידא ועסי אל -- לארשידץראל .ועפי- אל .םימעההיליצאש ןמז-לכ :, ןכבו .םימעה
 ןמז לכו -ן הפ וניריבג םמוקממ וזוזי אל - ועסי אל ץראל-ץוחבש ונירידאש מז לכו ,ץראל
 עופנל ולכוי אל ונומכ םיתבדילעב - .ועסי אל .הפ :ונירובגש

 הרואכלש ,הרחא סלוע .לא םיהוהיה .םלוע רבוחמו רושק המכ ,אופיא הארו: אוב

 :ארגה וא .ינולפ .ויקראמה תערב ינא יולת  ,טושפ ידוהי .,יכנא :  םהיניב- תוכייש לכ ןיא
 אקוד שבלתהל תוצור יתוחאו ית .יתיערש :המב .,ינוציחה- ימלועב :קר אלו ינומלא

 ינא רושק- יחרכדלעב ,בלבש םירבדב ,ימינפה ימלועב םג ; םהלש םהיתונב תשובלתב
 םג לכוא אל - .לארשי"ץראל - םיעסונ- םניא .ףארגחו זיקואמהש ןמז .לכו - .םהל רבוחטו
 ! עופנל ינא

 ! ןוכשי רדבל םע, .אוה .לארשיש ,ורמאי דוע- הלא .לכ ירחאו
 .לארשירץראל עוסנל םיצור םניא ןיידע , םיפארגהו םיזיקראמה  ,םהו - היחיש ךיא

 קשחה םבלב םג ררועתי ,המש ם לה ליוו ריקה לש ותעסנ ירחאש ,ינא הוקמ לבא
 ,הלודג תלעות תמאב םלהליוו רסיקה לש ותעיסנ ונל איבת ,היהי ןכ םאו . עוסנל
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 .םישעמו תופשהמ

 השפוח יל הנתנשכ ,ישפנ בצמ תא ראתל ולכות אלה ןכבו .תובשחמב רתוי דעו

 ! םלש שדוחל םישעמו תובשחממ

 --יגזאב תומזמזמו ריואב תוחרופ תויתואהש העשב החונמב תבשלו , ימוקמב ראשהל

 . הזה שדוחב "הנטק העיסג. תושעל אלא , אופיא ,יל ראשנ אלו .רשפאדוא

 איה "הנטק העיסנ. יכ - ידעלב םג רבכ תאז ועדת אל םא -- םכל דיגהל ינא ךירצ

 לכל ,אובת אלש הרצ לכל ,'יהאמה ףוס. לש  תובוט רתויה תואצמהה ןמ תחא תמאב

 העיסג.מ הבוט  הלוגס ןיא ,ויתובוחהילעב ןיבו וניב וא הניבל וניבש םירבדב , הטטקו הלקת

 ינוכנ ויהיו "וככרתי. ןכ םג  תובוחההילעבו "בוטל, התעד תא הנשת דימ "איה. ,'הצטק

 ונילע םיליטמ ויהש ,  הרתיה המיאה .םולשב אובי ומוקמ לע לכהו , הנוגה החנה תושעל

 ; םלועה ןמ הלטבו הרבע רבכ - , ןוממה תאו םשה תא טעממ ךרדה לוטלט יכ ,םינפל

 המכו המכ וניאר וניניעבו .'סש.ה תא דוחיבו ןוממה תא הברמ ךרדה התע ונימיב , הברדא

 םירישעו ,ריעה תא ואצי תובוח םיפקומו םיינע ,ורשעתנ הנטק העיסנ בקעב רשא ,יםירחוס,

 ידיהלע קר  םוסרפל וכז  םימסרופמו םילודג םישנא המכו המכו . הריעה ובש "םיחוטב.ו

 ותוא ועדיש ילבמ ; םיבר והמכ רשא ,דחא טושפ שיא וריעב ול בשי הנו ,הנטק העיסנ

 ורחב ,דחא ריהב םויב ,םואתפו .םימסרופמה ןמ היה אל וריעב םגו , הצוחו ריעה ריקמ

 ומשו לדגתנו םפרפתנ אוה :דוע והוריכת אל - ובושבו . . . הפסא וזיאל 'ריצי תויהל וב

 .. .ינולפ ןב ינולפ שי תינולפ ריעב יכ  ,םיעדוי ל לכו , "וינפל ךלוה*
 יתמו רבד תועל ףיא תעדל קר  אוה רקיעה .םינורחאה םימיב ובר הלאכ םירקמ

 םוקמה היא לבא .הנטק העיסנ תושעל יתעדב יתרמג רבכ ,ןכ יכ הנה .עוסנל הנאו

 ? דחי םג תלעותו גנועל םימי שדוה וב תולבל בוט רתויה
 םש , העומשה יפכ ,יכ . לארשי-ץראל עוסנל הנושארה יתבשחמ התיה , ןבומכ

 תוצופת לכב רשאמ תוחפ "לארשי"ץרא. לע םירבדמו םוחתה לכב רשאמ תוחפ 'םיבשוח.

 הפקשהבו .ותכימת ...תחתו ונפג תחת שיא החונמבו הולשב םיבשוי ללכבו .  הלוגה
 ,יל וחלסת אלה . . .לבא . תגנעמו הבוט רתוי העיסנ ָךל ןיאש ,אופיא , הארנ הנושארה

 םסרופמ יגנה לית | לודג "טירירק. םע םיקסע לעבו ,ןקרפל ועיגהש תונבו השא לעב ינגה

 ,"טידירק.ל - רתוי דועו ,ךורשל קיזת וז העיסנש ,ינא אריו ,רחסמה םלועב שעמ
 היתכן 

 דע ,תוברה םהיתוחטבה תורמל , םירישעה יכ  ,דואמ טושפ רבדהו .ןכתיו ןכתי

 אוה ירה ,גונעת םשל וליפא ,םשל עסונה לכו , לארשי-ץראל ועסנ אל  דוע התע

 תערב יולתה ,ינומכ רחוסל אות המ ,וניבת אלה םתאו .ןלטב וא דרוי ,ינע תקוחב

 השעמו .ישפנ דע שממ עגונ רבדה ! תונלטבו הדירי לש דרשה ץמש  ,ויולמו וירופדס

 רמג , הנותחל םיאנת ןיב ,םותניבו ,ותב תא ךרשש  ,ינומכ תיבדלעב ,ירכממ רחאב היה

 תוינולוקהו םיגשיה םירכקה תא רקבל . לארשירץראל ,  םיקסעמ היונפה העב ,עופנל רמוא

79 



 יקפניול ,ל .א

 יטיב םיסחוימ םע  תונתחתהו תואבג , תונמתה | םימולעהו תורהבה ימיב  םיקסע ראשו

 ןמ ,ידוהי שיא לכ . הנקזה ימיב "תמאההםלוע.ל  תונכהו אבההםלוע תגאדו | הדימעה
 .הנמזב תחא לכ ,וללה תובשחמה תא בשחו הלאה תוגאדה תא גאד  ,ריבגה דע רלדנסה

 ,'קידציה םע וא "ןואגיה םע אקוד ןתחתהל שקב ריבגה .ה גר דמ ב קר היה םהיניב לרבה

 הבישי הב דסיו ורצחב ושרדמהתיב ותנקז 0 הגב הז . דמלמה םע תוחפה לכל - רלדנסהו

 תוכבשחמ . שדוקה-ןוראל  תכרפ בדגתה וא , הרותררפס .בתכ הזו ,םימכחדידימלת לכלכו
 ,'בשומהדםוחת. זא עי אל תורחא

 ,ואצמנ יכ ,דוע בושחנ אל תונלבקו תונסכומ לע  ,ירמגל .בצמה הנתשנ התע לכא

 םיסחוימו םימכח=ידימלת םִע ו , ..ןהה תוגאדה תא םיגאודה םיר ח א ,םשה"ְךורב

 רבבנ שיא .הלאכ םינינעב דוע קוסעי אל וימעבהלעבו דככנ שיאו  ,םירלדנסה בוחרל הדרי

 סיכב סוחי שקבמ אוהו ,םולכ הוש וניא "תורבקההתיבב סוחי, יכ ,התע עדוי וימעברלעבו

 התע המוקמ עדונ אלו  םירלדנסה .בוחרמ םג .האצי רבכ תמאההםלוע לע תוגאדו .םייחב

 . . .בשומההםוחתב

 הקיטילופה. לא רשי ונינפ ונמשו תולודגב םיכלוה ונא  תונורחאה םינשב יכ ס

 ייש ןיעמ ,םדקמכ ,םתס תומלוע אלו .םבירחמ ורבחו תומלוע הנוב דחא 2 ,"ההובגה

 ?יםיקנב, םע תומלוע - אלא . , .תוינחור שעמ יתלוז םולכ םהב ןיאש  ,םיעודיה תומלועה

 יםיקנב. םע "הנידמ-  תודסיתה רבד לע םיטקיאורפ .רסירת  תוחפה לכל ןיא ונתאמ ימ תאו
 אכמסדרבו יקב אוהש ,המדמ וניא ונתאמ  ימו הלאכ םינינעב ןיבמ וניא ונתאמ ימ יכ

 - + הבוט הצע תתל לוכי יאדובי

 אל ךא ,םיריקפה דחא ינפל השקב תוצרהל ואבש ,םידמלמ ינשב השעמ םירפסמ

 הארשכ ,דיקפה לבא .םהירבד תא וינפל ועיצי ךיא ,םירעטצמ ויהו הנידמהךןושל תא ועדו
 רבדמ - , תיזנכשא םהמע רברל  ליחתהו קסע ול שי .ימ םע דימ ןינה ,םתוא
 רחא לכ ליחתה - '!יל ,יל החינה . תיזנכשא םא. - החמשב םהינש וארק - *! תיזנכשא

 .שארב ץפוקו וינפמ ופחוד ,ורבחל קעוצ

 דבושי לע ונרבד הנה . םהה םירמלמה לש 'תיזנכשא.ה תא ינריכזמ התע קנבה ןינעו

 תא ערי אל וליאכ ומצע תא השע ןומההו ,הנש הרשע-שמח הז ונרבדו ונרבד ,ץראה

 רחא לכ ץפוק ,קנב לע רבדל וליחתהש ןויכמ לבא .וניתווקת תא ןיבה אלו וננושל
 !"יל החינה - תיזנכשא םא. : ןואגב רמואו שארב דחאו

 ...הלאכ 'םיזנכשא.מ קנבה ירסימ םילבקמש , םיטקיאורפה ןומה תא ישפנב ינא רעשמו

 יחוטבו ,'תיזנכשא,ב לודג ןיבמ  ,ימעל ינא ןב יננח םכרבע ינא םג +דחכא המלו
 : אורקל ץפחה ררועתמ יבלב םג רשא שיו ,  םיטקיאורפ ןומה

 ! יל חינה - תיזנכשא םא /  םיארוקה יביבח ,םכמ השקבב

 , םישעמב ונחנא םירישע הטכ ,םכל תוארהל קר יתיצר .הפ יתמגמ תאז אל ףא
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 אזז

 . 'םישעמו  תובשחמ-מ דחא שרוחל השפוח יל הנתנ יחלשה, לש היצקדֶרה םעטמ

 .םישעמ אלבו .תובשחמ אלב .סלש שרוח תויהל ינומכ ידוהיל השק המ ,וניבת-אלה םתאו

 , םישעט אלבו תובשחמ אלב יידוהי אל קר ,יל רייצל לוכי ינא םלועבש .תוענמנה לכ תא
 םישעמ לע הברה .בושחל וננורשכ - אוה .אלה .הלודג רתויה ונתלעמו לודג רתויה וגנורסח

 םיבוצקו םידודמ םהישעמ - לבא ,  השעמ -ילעב . ןכרםג ,םנמא ,  םה .םלועההתומוא - ,םיבה
 לעופ דהא לכ  .ותמכחב םכהו  ותונמואב .ןמוא דחא לכ .:םהל - תילכתו ךרע שיו שארמ
 םגוחמ .תאצל .םיצור .םניאו הז .טעומב םיקפתסמ םה בורהיפדלעו .ול הותהש רצה וגוחב

 םהיתובשחמ לכ . תורתי תובשחמ ילעב םג םניא אליממ , םימצמזצמ םהישעמש יגפמו ,רצה

 לע -- חופה - ותונמוא לע -- ןמואה - . םהילא .םיבורקה ,םינטקה .םהינינע לע .קר .תובבס
 תויונפה , םהיתותע ראשו . וינינע לע רחא לכ -- תוזוחאההלעב ,ריקפה .טפושה  ,ורחסמ

 ..אוה אתרטוז אתלמ ואל םלצא אוה סגש , הוההםלועל ,טושפ ,םישירקמ סה ,הָדוְבְעמ

 טיבמו :פוצ אוה ;תחא תטטמואב ,דחא קסעב -,טעומב קפזסי אל אוה ..ידוהיה ןכ אל

 תוכשחמ .בשוחו  םלועה .לַכ-.לש םיקסעה לכ תא תחא הריקסב רקוס , קוחרמל , קוחרמל

 םישעמה לכ -ףופו ..ולוכ .םלועה לכ לעו - וירכמו ויער לע -- רתוי דועו- ,.ומצע לע .הברה

 ב\המ םילבלובמ -וניתוחמו השעמ ספאב ונא םיבשוי .בורהיפ-לעש -- אוה וללה .תובשחמהו

 עדי-אל .םויב ; לנלגכ .בבוסדכבופ .ושארו- ידוהיה -אוה  דורט-ןורחאה ומוי דע ..תובשחמ

 תושעל ךיא ; תומכוחמ - תולובחת - אוה שקבמו  שקכמ - ,וכל ןשיי אל הלילב םגו חוט
 םלוח ונדוע-.אוהו -,ונקזו ושאר תורעש וניבליש דע וינשו וימי םירבוע ךכו ;םישרח םיקסע
 התע , האיצמה .לע לפג התע ,התע יכ ,ול המרנ םעפ לכבו ...תולובחת .לבחמו .תומולה

 שיגרמ אוה הנהו ,דחא תוכע אל רקבבו .הילציו טעמ דועו ,הנוכנה ךררה לע אוה-דמוע

 הלחי הכו , תומלוע .ךופהלו אובלו תאצל .דוע חַכ-וב ןיא ,אוה שלח ,אוה ןקז יכ ,םואתפ
 ריאשי אל םיקסע בורמו , ויתולומחת לכ תא לעופה לא חכמ איצוהל קיפסהש םדוק תומיו
 . וינבו והשאל םולכ וירחא

 ויתולובחת יצחו .תמ . ידוהי שיא ןיא - ,'גתונ וגרגמכ םלועש העשב םג  ,דימת םָאְ

 והורעש אלש ןפואב וכרתנ .תוכשחמהו ,ויתולוכגמ אצי םידוהיה םלועש ,התע ןכשרלכ ,וחיב
 | . התע דע תובשחמה-ילעב

 תונלבק , תונסכומ , תויוגח : דחא ריצ לע תובשחמה לכ ובכס לארשיב םינפל

 ךז



 .יקפנוול .ל א
 קרקוב טא-ענ=->םשכ ג - = וכ בטזשצש-

 רתוי ושינרי .םלוכ - יתמאה  ןויצדכבוחה ,.בהלנה ינויצה -,לוחגה .ליכשמה -;לוינה ריבגה
 ראש לכו ןטקה רואמה אלה ,רחא דצמ לבא : יתבר .תואכ םמש בתָכי סא םתלודג תא
 ןודאה וכ ,םרפמ ועידו .ןכ יכ הנה . . .ףצקו .ןויזב ידכו .,הככ ובתי ןכ .םג "םינטקחש
 ןופלד םגש לע התע .םערתמ ,ולש יתבר אוב דאמ האגתמ אוהש , "אתזיו- ןפרדשחאה
 היולג "האחמ ב תאצל ותעדב שיש ,םירמואו . יתבר תואכ םמש .בותכל םיזיעמ אתפשאו
 ,ז תוכז לע הקזח "אתזיו.. תהפשמל שי ., וירכד יפל-,יכ- , םילשוהי .יחיקיל-וניד:רופמלו

 םש םיליכשמהו  ,ןדיב .וקיזחי .יארוב . םילשורי יריקו .  הלובג תא .גיסה- יהפקשה-ה ךרועו
 = ןויצהיאנושו רוא ידרומ דגנ היחתהו "תומדקתה-הו הלכשהה בירל ,ןבומכ / תאז ובשחי
 ול הנקיו דאמ "ןינעמ+  היהו חטב "אתויו-ןופלד, לש הזה טפשמהו - .יףדרנה, ןימיל ודמעיו

 .ותעשב ."יזהרתפאדסופירד. שפשממ רתוי דוע .ילוא- , םלועב םש
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 ,םישעמו תוכשהמ

 .. .םפיקה לכב תפרצבש וניחאל ומושי , הארנכ ,'םיניבה ימי. ,התע דעו תופסותה ילעבו

 םגפא ןה . םירחא ירמגל  ,םירחא םינינע שקבל זיראפל םיכלוהש , ונעמשו ונואר התע דע

 םיריצ ועסי" יכ לבא , לארשי"ץראב . . . תועקרק תונקל ליבשב זיראפל םיריצ ועסנש , הרק

 לע ןישקמ ןיא ךא . הלאכ .יתעמש אלו יתנקז .םגו יתייה רענ - זיראפב בר םהל שקבל
 ,הריציל חינרת םיפלא תשמח תנשב ,זיראפל ועסנ היראגלוב תולהק יריצ . היהש השעמ

 ,"ראגלוב.  דחא ךרבא דוע ונתנ ול רזעלו ,יתפרצ בר כ .בר םהל שקבל

 ועריו  היפוסב הרות | וציברי דחיב םהינשו .זיראפב וידומלרקוח תא רמג אוה םנש

 ,'ה תדע תא

 ,לדה ינונגסב ,םיארוקה יביבח ,םכל רפסמ ינאש ומכ ,הרצקב השעמהדרופס והז

 ןונגסבו םיפוכת םירמונ השלשב "הריפצה,ו "ץילמה,ב רבדה תא רפסמ היפוסמ רפוסה לבא
 תא שיא ואר אל שממ ,ץראה לכב הלפאו ךשוח ויה ברה תומ ירחא יכ :ירמנל רחא
 תעבש רואכ שממ ,לודג רוא ואר ןכדירחאו . . .הוקת ביבש םהל היגה ןכדירחא ,ויחא

 ךרד דחא בכוכ דוע יכ  ,הזה לודגה רואמה םהל טעמהו ,יתפרצ בר םהל ןתנהב ,םימיה
 היהי הזה ןטקה רואמה םגו .ללוכהדברל רזועה אוה ,היראגלוב ימש לע עיפויו בקעימ
 יארוקל רפוסה רפסמ בגאו . הלוגה תוצופת לכל טעמכ וידימ םינרקו דואמ לודג רואל

 דלוג אוה יכ . הזה (- !התע תעל) - רואמה תודלות תא םג "הריפצה-ו 'ץילמה.

 רואל הדמח אלב ךליו ףרוע החלצהה ול התנפ ותנקז תעל רשא , ויבאל גילרת תנשב

 תוחונמ ימ לע והלהנתו האריהו הרותה אשד תואנב והתציברה ומאו , םירשואמה םייחה רואב

 .. .הזיראפ רענה אב ןכדירחאו .ינולפ ןב ינולפ חונמה היחא תרזעב , הלכשההו המכחה

 םימר םירבד דועו דועו ...הילע .םירדלו ץראל ריאהל היראגלוב ימש לע עיפוי ןכדירחאו
 .הלא ומכ

 א ,ןקותמ ןונגסב ,ןגוהכ בותכל םייראגלובה וניחאמ ונא םג דומלנו 'ה רוזעי םאו
 םש לכ בותכל :ונייה ,םיימלשוריה וניחאמ ןקותמה בתכה תא םג דומלנש ,עיצמ ינא

 רואמה הנה .דואמ רכינ הכ דע הזה ןורסחה היה תמאבו . ותישארב יתבר תואב יטרפ םצע

 לודגה ןבדנה ,אריעז .ן"יעב ירבכע, 'ה לודגה ריבגה . אריעז ויאוב בתכנ "יספו, 'ר לודגה

 ונבל המשי דואמ המו .וזכ "תוריעז-ב שיההלוטב ןיעמ שיו ,אריעז ף'וקב "שיקרשיק. רמ

 זכרמב , הזה רבדה תא םג ןקתל הליחתה היחתל הבשה ונתפש יכ  ,ונתוארב ונשפנ לגתו
 לש "ימשרה. ןותעהבו , הזה ןוקתה תוציחנ תא הנושאר ושיגרה , לארשי"ץראב , היחתה

 יטרפ םצע םש לכ בותכל דחא תוכע"אל רקבב וליחתה ,יהפקשה.הב ,"חישמה תמי,

 רוא היה - יראגלובה ןונגסב רבדנ םא - 5 ינב .לכלו ,וליחתה ;יתבר תואב
 ,השענ הז םגש רחא , התעו , הזה ץוחנה ןוקתה אלא ונתורפסל רסח םולכ יכ .םתובשומב

 ?דוע ונל המ
 , לודגה רואמה ,יאדוב .רבדב שעמ קפקפל שיש ,יל המודמכ ןכדיפ-לעדףאו
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 ,יקסניול .ל א
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 ,"תוספדנה תויתואה, חכב לודג ןימאמו םהו שגר בל לעב ,יתנוכשב היה בורק ןכש
 לכ לע .חונמ יל ןתונ היה אל ,הזה לודגה חכה םע אשמודעגמ יל שיש ול עדונ זאמו
 אל רמשמה לע דמועה רטושה םא + לודגה םלועב וא הנטקה ונתנוכשב אובת אלש הרצ

 יכ הלבנ וא  ,םיטימיסיטנאה לא ודי ןתנ קראמסיב יכ וא , הינעה תינונחה םע הרושכ גהנ

 עודמ :לוקב קעוצו .יתלד לע קפוד הז היה דימ - , הירטסואב הירורעשו תפרצב התשענ

 ...התשענ הירורעש יכ ,לבת יבשוי לכ ועדיו ,ריעה רש אנ עדיו !בותכ ? השחמ התא

 היה ךירצ <. ,"יתלכי ול !בותכל יכנא יתלכי ול, : רומאל , החנאב םייסמ היה דימתו

 ,המד ותוטשפו ותומימתב . בותכל לוכי וניאש לע , וינפ לע "ארונה שואי/ה תא תוארל

 רירחה ךכדלכו .ידש  תוכלמב םלועה תא ןקתמ תמאב היה  ,בותכל לוכי היה וליאש
 הקחרה ,רחא "עבר,ל יתריד רוקעל יתצלאג .ףוסדףוסש דע  ,יתחונמ תא הזה בוטה שיאה

 דימת יל הקיצמ התיה יתשאו , הנושארה ןמ העורג התיה השדחה יתרידו .ונממ קחרה

 .תחוורמה הנשיה הרידב התע דוע םיבשוי ונייה בותכל תלוכי אלהול + החנאב תרמואו םירבדב

 , לכ בותכל םילוכי םניאש ,הלאב יתאנקו ,הירבד םינכ יכ = ,יתעדי יבבל רתסב ינאו

 בוטה ינכש ומכו היראגלובמ םירפוסהב אנקמ ינאו ,וז יתכשחמ לע יתמחנ ,םנמא ,תעכ

 : ארוקה יביבח  ,ךמצעב עגה - !םהומכ .בותכל יתלוכי ול :התע נא םג ארקא , םינפל

 הנמלא ,גוהנכ ,וירהא בוזעיו ברה תמיו , ללוכההבר היראגלובב יהיו ."תינברו ברב השעמ*

 ;הנמלאהל אינודנ "תונבר,ה תא םירפומ , הלאכ םירקמב ,םלועבש גהונב , הנטק הדליו

 לבא ,דחיב תונברהלו ןהל לאוג אצמיש רע ,םיכחמו , החבל וא ,םימיל הריעצ איה םא
 שדח בר תונמל ילבמ תוריכשה תא תינכרהל םלשל וטילחה םה .ושע ןכ אל היראגלובב

 דבלב תינברב יכ  ,הנקסמ ייריל םעפה דוע ואב , הנושארה תובהלתהה רובע ירחא .ללכ

 תונטקה אטיללירעב םינופ ויה םינפלש ומכו . הנידמב ךרצנ בר םג יכו םתבוח ידי ואצי אל

 =תלכשה רש לא ,ילודגה ץירפ.ה לא היראגלובב התע ונפ ןכ ,'ץירפ.ה לא הלאכ םינינעב
 תודהיה .תעידי , ותעדלש אלא ,בר יונמל םיכסה הלכשהה לע הנוממה רשה ., הנידמה

 . יתפרצ ברה היהיש - אוה רקיעהו ,ברל ךכדלכ תכרצנ הניא

 תשרוד "הדומ-ה התיה התע דע .יניעב ההומת רשח לש ותעד ןיא ,ימצעל ינאשכ

 םינבר הדומה שורדתש אוה ןירב , הפיקת םעפה דוע תפרצ דיש ןויכמ ךא ,ייזנכשא, בר

 תויזגמיגה ירומ ויה םייתפרצה םיבלגהש , םימי ויהו , ולכוי לכ ללכב םייתפרצה . םייתפרצ

 =לכו ,יזנכשא ברמ ץהוגמו סמונמ , לסלוסמ רתוי יאדוב אוה יתפרצלבר 4. תוצרא ראשב
 .יסור ברמ ןכש

 רפסמש ומכ) הלהקה יריצ ,הוצמ .יחולש ינשו - רשה יפמ אצי ךא רבדה .ןכבו

 יתכרב - םכל דיגא תמאה תא - יכנא .ב" .. .םהל שקבל הזיראפ וכלה , (היפוסמ רפוסה

 םת ונבר ימימ תפרצב היה אל ,יל המודמכ ,הזה רבדכ יכ ,וז הרושב לע "ונייחהש
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 .םישעמו הובגשחמ

 תממ-==נ-== א ש-ם9וסמ-כז ששה םינששבכ-טש ישמשו: - --- הבת 7 שד בשש

 בר םע ךדתשה אלא ,םנ ןסכומ םע וא ,םיסנכמ לש ןתלוספמ ורשעתנש םיטייח םע

 , ליצא ,"האנ לד, היה אוה ,רזציקב ;ותומכ הרותהןבו סחוימ לבא ,ותומכ ינע , ותומכש

 התיה היתונורפח לכב אלה ,"תויבר,ה לע ורמאיש המ ורמאיו .וכרע תא עדיש ינחור

 היה בוט ! ונירישע לע ףאו ,ברה ןומהה לע 'התשודקמ. הלצאש ,יהשורקד תוליצא*
 ןיא םשש  ,'ץיבאבול. וא אנלאמ היהת ,םידוהיה םלועב 'תיוז ןרק. שי דועש , תעדל
 ,"המהרבד. םידוהיהרםלועב שי דועש , שיגרהל היה םיענו ...לודג רתויה סחויטה 'ריבגה.

 לודג רתזי סחויס ןיא ,ןיא הז םג תעכ .. .םינמוזמב ףלא תאממ -- הלעטל הובג אוהש
 . < . םינטוזמב ףלא תאממ הלעמל הובג רבד ןיאו "ריבגה. ן

 . הללחתנו .. .הטמל , הטטל הניכשה הדרי

 , תמוה שארב  ,הז לע  םיזירכמ  תולוק ילוקב .הז רבד השענ םירתסמב אלו
 המלש האופרו ,חַוְר לכו רכש לכ ,בומ לכ תוהיטבמה תועדומה םע די ! םיתעההיבתכמב

 ונמתנ יכ ., םמצע םיקידצמ םגו ,"םיקידצ לש ןנבימ תועדומ ואצמת - , תורתסנ תולחמל
 . . . ."תוירחא אלב.ו תוירחא לש תונוש תורבחל םינכומ

 תוריפסה ןמ תורונצ ידידלע "עפש,ה תא ודירוה ,"תונוידפ, םהיתובא ולבק םינפל
 , ומתתסנ תורוצה ,רדסה הנתשנ התעו ."יגוזמו ייח ,ינב, לע תוחטבה ונתנו תונוילעה

 םהינבהינבו םהינבו /  םולכ תוליעומ ןניא , הארנכ / קידצה ןתונש תוחטבהה ,קספנ עפשה

 םיקידצ יריב םימותחו .םיבותכ ןוחמבהירטש םינתונו תוירהא םילבקמ הלאה םישודקה לש
 , המודכו , תיסורה , תיגרוברטפה הרבחה ישאר ידיב , ירמגל םירחא

 !םיגמזה ונתשג המכ
 אוהש לכ ךרע ול שיש המ לכ יכ ,ךבבל לא תובישהו ,טושפ ידוהי ,םויה תעדיו

 ולגת לא 0 ןמה קלחב אצמת לכה תא -- "תודיסה,ו םימשדתארי  ,הרות + ונייהב

 תועדומה קלחב ןייעל ₪ יד  רתומל הלא לכ - םיקידצה בשומ ירעלו  "הרוהדםוקמ-ל
 רסחי אל - תודיסחו הרות םג ,"םייבר,ה תא םג , םינברה תא םג םש אצמתו , םינותעהבש

 הב ךפה , המאלקרמ לכהו ,המאלקרב לכה . הלאה םימיב ידוהיל ךרצנש המ לכ ,וב לכ
 .הב אלוכד הב ךפהו

 ...המאלקר לש תוארה-תדוקנמ םייחה תוזחמ לכ לע טיבהל ליחתנ םישמ ילכמו

 . .םתס המאלקר וא ,'דובכ לש , הסנרפ לש המאלקר םא
 הבורמ המכ ,ןואשה בר המכ ,יבא יחלא לא ."תבש לש רפסחיתב, , לשמל , הנה

 !הדובעה תטעומ המכו המאלקרה

 -תיב לכ ,שרדמהתיב לכ | .הדעו הדע לכב תבשלדרפסהותב | ויה לארשיב םינפל

 העשב יינשה ןינמה. ירחא דע שמשה תאצכ 'ןיקיתו, ןינממ ,. תכשל-רפסדתיב היה הלפת

 שלש.מו ,ודמל החנמה תלפת דע "םירהצה"תנש. ירחא ;םיברב הרות ודמל - תירישעה

 . ודמלו אסריגמ םמופ וקספ אל .תבשה םוי לכ טעמכ , רוציקב ;ודמל בירעמ דע *תודועס
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 , הצחמל ךופה םלוע

 , וצפח תורמל םג ילוא , םויה ןכ םינפלמכ ,םדאה ; הלעמל ולע אל םנמא םינותחת
 ינינע לכו , הלעמדהלעמ אשנתהל תורשפא ול ןיאב , רוכע קטעב לחוז , םיפנכ ץוצק אוה

 .ולש לפשהו טושפה "נא,הל ביבקמ םיכלוה םיבבוס

 רלפנ .ולפנ אלא ,ודרי אל - הנושמו םג ןפואב ודרי | הטמל ודרי םינוילע לבא

 םה ; הנמדמדימב ראוצ דע םמצע תא ועיקשהו קושה לש ורובטל רשי םימורמ ימשמ

 ררופ , והוס + וארקי רחנ לוקבו םהה םימב 4 ראוצ דע םיצוח ,םהילגרו םהידיב םוסכרפמ

 ! תוטורפ , הסנרפ ונל ונת ,םיקסע ונמע ושע , םינמחר ינב םינמחר םידוהי , ונילא
 לא שממ ,הרשעמ הטמל הניכשה הדרי : התייהנו האב | ,יביבה , ןכ יכ הנה

 לש קש לכלו ינונח לכל לוח לש שימשתו רכומו רחוס לכל סרדמ יהתו , לפשה םלועה

 יבשוי , לארשיב םינברה . הלאה םיטושפה ונימיב תוטשפה תילכתב טושפ לכה , םירניד

 רתע וא - םודרק םתרות תא םישוע ,"הרותה ירומע. ,"םיקזחה םישיטפ.ה , ןידמ לע

 , האופרההתוניעמכ ץחרתהל , תוחוורמ תורידב תבשל , הברה רכש לבקל - לימרת :ןוכנ
 -ימעו םירוב םה םא וליפאו הלהקה ירישעב ןתחתהל , םיבוט םיכורש תושעל םלוכ לעו

 ןיא ימורמב , םינוילעה תומלועב םיפחרמה ,'םיקידצה .םייברה,ו . . . תוחפשמהייוזבו ץראה

 יִפל ,רשא , הלאה םישודקה - , הלעמ לש אילמפ םע םהל גישו חיש םויה לכו ,ץק
 םינכוס םישענ ,םתשודקב הרוהס התע םישוע ,'ןידה אמלעמ ואל, ומכ םה ,ןיע תואר

 . . . תומלו םייחל "תוירחאה תורבח, יטלש לע םלגד תא םימירמו תונוש תורבהל םירוסרסו

 ? וז איסומילורדנא הארמל , ארוקה יביבח , ךבבל באכי אל םאה

 יל רצ , ,הזה הנושמה ידירי.ה הארמל יוד ילע יבל - שובא אלו הדוא -- יכנא
 תא םידימעמ ויה הער םויבו .הבוט םויבש | , חורהרישנא ונלצא ומת םג ופס יכ | , תוארל

 יצירעממ יתייה אל ידועמ . תונחהו קושה תונובשה לכמ אליעלו אליעל םתוליצאו םתוינהור

 תג הלאה "האריהו הרותה ידומע. וחידקהש שי יכ ,  השודקה "תויברה,ו הפיקתה "תונברה-

 , ותערב ףיקת בר תוארל היה םיענ ןכדיפרלעדמאו . , .יאדמ רתוי ותוא וחלמ וא םלישבת

 אלו תוקלח רבד אל ,אמינ אולמכ וליפא ותוכז לע רַתָו אלו ותרות ךרעו וכרע תא עדיש

 אל ; ץראההימעו םישדחה םירישעהל  ,"ינוירברישאר.ל , הלהקבש םיפיקתהל ףנוח השע
 ויתונבו וינבל םיכודש שקב אל ; הלילח והוטיעמי אמש ,םויה לכ דהפ אלו ורכשב קדקד
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 ,םישעמו תובשהמ

 0 ---.---הְ כב

 , דסוי .רצואהו - םיפלאהו תואמה ואובי םילקשה ירחאו  ,םילודג םימוכסל ופרטצי לקשו
 . הבה וגילפוו וטיזני יאדוב ימואלה קנבה רבדב םג ןכ , ללכב םירוהיה רשוע רבדב ומכל
 ויהי םאו ,םינוילימ השמח ונל שיש  ,תוירבה ורמאי - דחא ןוילומ ונרצואב היהי םא
 ןה ונלש המודמה רשועהו . האמ ורמאיו - הרשע ויהי םאו ,הרשע ורמאיו - השמח
 תוינערופהו תוריזגה ןמ לודג קלח יכ ,ינורוי ונטעדימידורבד .. בר קזנ ונל איבה םינמזה לכב
 יכ ,דימת עדי ושָע  .תורזג .ינייד. לש עצבההתואת ינפמ אלא ואב אל לארשי לע ואבש

 היהי םאש ,אופיא .ונל ברע ימו .השעש המ השע הז ליבשבו , החנמב וינפ רפכי בקעי
 , תויחא תוצראבו וקוראמו סרפב החפ וא ןפררשחא הזיא אצמי אל ,לארשיל ימואל רצוא
 רפוכ ונתי םידוהיהש ידכ םיקח קוחיו תורזג רוזגיו ירבעה לטיפקה ןמ אוה םג תונהיל הצריש
 ידוהי שיא לכ לש טרפה תרצ יכ ,םויה דע תועטב תובשוח אלה םלועה-תומוא ?םשפנ
 ,םינפל .ומכ ,התע םג דוע תחא הנידמב םידוהיה לש םבל תקוצמו ללכה תרצ םג איה
 ,רשא -- ונלש ימואלה רצואה ךושמי אל םאהו . תוצראה ל כ ב .םידוהיה ל כ בלל תעגוג
 התע ןיא ירהש ,ונמצעב ונא והעדנ רשאמ ילוא רתוי דוע םלועההתומוא והועדי ,ןבומכ
 ,וניתונשחמ לכו ,ונמע לא םירבדמ ונא ,םימעה תפש .תרחא הפשבו ,ונלצא תודוס
 ךושמי אל םאה - סנושלב םיעיבמ ונא ונייואמ לכו וניתולובחת לכ ,ומייקתי אלש הלא ףא
 ? ץראה תופנכ .עבראב םידוהיה יררוצ לכ יניע תא הזה רצואה וילא

 קנבה תא דסיל -- ונמעל בוט המ :ימצעל לאושו המכ הז ינא בשוי וז הכודמ לע

 הנה ,רחא דצמ לבא ,הזכ ימואל דסומ וגל ךרצנ יאדוב ,דחא דצמ 3 לודחל וא ימואלה
 עדוי יניאו ןאכלו ןאכל םינפ שי, הבזימ רספה וגל םורגל לוכי הזכ קב לש םופרפה
 , עירכהל

 דאמו ,תירבע םיארוקה , םירבעה יחא ינפל יתוקפסו יתולאש תא הזב עיצמ ינא ןכבו
  םיארוקה יביבח , םתא םכתעד המ/ , תעדל הואתא דאמ
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 .יקפגיול .ל א
 מ

 יאנור וא יאקוי םינודאהו ; ונרשבמ רשבו ונמצעמ םצע ,ונ לש םילכס םה ,םתולכס לכב

 + ונלו םהל המ ,םמעב םיטעובו םתבצחמ רוקמב םישייבתמש , םייראגנואה

 הלא לכ ואצָי יאדוב אלה הזה תיבה ןמו א ,םינברלדרפסדתיב שי אלה היראגנואבו
 םג ןנוכלו םתנוכתמכ תושעל ונל םיצעוי תאזהלכבו .םתבצחמ רוקמב םישייבתמה םינברה
 י"ץוחבש םינברל רפסההיתב םה ךכ סאש ,םבל לא םיבישמ םניא םיצעויהו , הלאכ םיתב ונל
 םלוכ רוטקרידה דע רעושה ןמו םידוהי ידיב .ונבנ  תוחפטה דעו דסמה ןמ רשא ,ץראל

 , היהת םתגהנהו ,ּונָּבי ונפפכב קר רשא ,ונחנא הנבנש םיתבה ,אופיא , ויהי המ -- םידוהי
 רשפא ללכב םא ,רבדה רקיע לע םיהוכוב סנכהל התע הצור ינא ןיא 4 םירז ידיב , ןבומכ
 דומלל ךירצ "הרות. תומא ךכו ךכ :רמאל ,  תודמחתודמ הרותה תא עובקלו 'םינבר ךנח.ל
 היוצר םתבשחמ םידסימהש , ןכדסג ינא ןימאמ ,רברה רשפאש ,חוננ . . , בר תויהל ידכב

 וויחי םהש ,ונל ברע ימ לבא . ושעיש המ ושעי בלרםותבו הנומאבו ונמעל בוט קר םבלו

 , םינברלדרפסהיתב וניאר אלה רבכו - +םהידיב היהת תישארה הגהנההו תיבה ינודא

 םיהובגה םידיקפה ראשו רוטקריד תלועפ תא עדויה ימו .ונלשמ היה אל םהב רוטקרידהש

 טיש לטבל םה םילוכי ,רבלב םיתפש"תמיקעב קר : ,םירבדו רמוא אלבַש ,רפסההיתַבב
 םהל ברע ימ :םידסימה תא לאשי ינומכ אוה , תאזכ עדויה .ימ - ,םידומלב המלש

 לחקה ינפל הז רבדב םיברע תויהל םמצע םה םילוכי םא - ? םהידיב הלוכ היהת הגהנההש

 הרודהמ- היהיש .רשפא שדחה רפסההתיב םא ,םילוכי םניא םאו ! ודיגיו ודמעי - ירבעה

 אלש ונל חונ זא - :םינשיה םירדסה לכ םע ,םינפל וגל ויחש םינברלררפסהריתבמ השדה

 , <+ םיגיחנמה אלא  ,רקיעח איה המארגורפה אל ,ארּבישמ אבי
 קנב.ה לע םירבדמש העשב םג הילאמ ומכ הלועו תצבצבמ תוברע לש וז הלאשו

 ,וב רומש היהי אל לודגה רשועהש ,ונל ברע ימ :דסיל םיינויצה תערב שיש | ,"ימואלה
 + ונתערל , הלילה

 הכרע ןיטקהל ץימאתמו .הבוט הבשחמ לכ לע דימת ינא גלגלמש  ,יתוא םימישאמ
 לע ירבדל עגונב םעפה םג ורמאי ילוא תאזכו . לעופה לא הכה ןמ תאצוי איהש םדוק דוע

 ."ימואלה קנב,ה

 .םעפה ידמע םילותה אל יכ יל ונימאה , םיארוקה יביבח ,םכמ השקבב לבא

 יבלל תובורק - ימואלה קנבה תלאש ,רתוי דועו , םינברלררפסה-תיב תלאש יכ ,יל ונימאה

 יתבשח תובר הלאה םילעפמה ינש תודסיתה רבד םייחה ןיב עמשנש םוימו , םכבלל רשאכ
 .הנוכנ הבושת הל יתאצמ אל ןיידעו ,.יחומב תרקנמ "םהיתודיתע, .תלאשו םהילע

 לע בשוח ינאש המ םגו ,יתדגה הנה םינברלדרפסההתיב רבדב יבבל םע רשא תא
 ,םכל דיגמ ינא ימואלה קנבה

 , םי"חא םימדמש ומכ ,בורקב אל ילוא יכ ףא , דסוי קנבה ףופרףוסש ,ינא ןימאמ

 לקש .ותרטמ תא גישי יאדוב , הזב הצרי ולוכ םעה םאו , ןוצרה ינפב דמועה דבד ךל ןיא

8 

 יומא



 .םישעשו תוכעהמפ

 ב ה

 לש לַאידיאה תא + לארשיחץדא םהל הפ םנ םא , לארשי"ץרא םהל המל , תמאבו .תחא
 םהל הטו ,םלש דתויה ןפואכ ,םיא-קה ,םה וגישה ,רומג תויכזדיווש , וניליכשממ הבדה
 שיארקה ימי ירבדו , םיכתכנ אל ונלש ונימידירבדו .טל םה םיבורק יכ ,םירמוא וטלו %דוע
 העשהש ימו ,םהל תקחשמ העשהש ינפמ םאדיכ תאז ןיא .ונימכחמ דחא ידיב םינתכנ
 הנושמ תולעפתח לעב קר  ןכדיפדלעדזאו .ותוא םיבבחמו וירחא םיצר לכה ול תקחשמ
 ,ףסכ לש עבטמל הכז יארק םכחדרימלתש ליבשב וזכ תולעפתה ידיל או בל לוכי

 ל"וח ינינע לע הנוממה רפוסה תלעמל עיגה אל דוע ,יהריפצה. רפוס ,אוה םג לבא

 תווצטה ,תוחוחה לכו , לודנ טפימשפוא 0 אוה ,עודיכ ,הז רפוס ., (רוחסו\.הב
 תוישטאה ,ליח השוע הלכשהה .בוטו ךלוה לכה יכ ,ותערמ ותוא וזיזי אל ,תויוצמ ןניאשד
 ידוהי רגו , חישמההתומי ועיגיו טעמ רוע ,  תרבגתמ תוברקתההו םיגפל קנעהידעצב תדעוצ
 וניניעו הלכשהל ונא ,ןכבו .. .ותיחשי אלו ויחאל שיא וערי אל .וידחי ידוהי וניא םע
 אלא , תוימואלה וניתווקתו ונתוימואל לע ,ונמצע לע ןעשהל ונל ןיא . תוישונאהל קר

 הנומארלעב יכ ,ןבומ אליממ . תוישונאהו הלכשהה ידסח לא תופצלו תוכחלו םמוד תבשל
 -- תוטטקהו תולקתהו תוינערופה לכו ,'ןיחומה תונטק-ו תובצע ידיל אבי אל םלועל וזכ הקזח
 וכלטב םלוע ןקותיו דחמ ,ורבעיו טעמ דוע ,ןה תוינמז קר ירהש , ותחונמ תא ועירפי אל
 ,ןוניו למע תונש הברה הברה לש ןמז רחאל אוהש ,ירחמ. שי םאו . תוישונאהו הלכשהה
 , הלכשההרחישמל הכחנו שאיתנ אל תאזהלכב ונחנא - +ךכב המ -

 לש "היצזיראידאמ,ה / לשמל ,אירגנואב םא דאמ בוט יארוב ,וזכ תוארהתדוקנ
 ,'רוחסוו;ה ונל רפסמ , םירת תנש תריפסב ,ליח השוע תוללובתההו תרבגתמו תכלוה םידוהיה
 - ץרת תנשבו .םש םידוהיה לכמ טנצויפ השמחו םישמח יראגנואה םואלה לע וסחיתה
 יראגנואה םואלה לע ופחיתהש , םידוהיה םירומהו םינברה רפסמ אוה בושח דוחיב .םישש
 ףלא - יראגנואה םואלה ינב רותב ומשרנ םיירבע םירומ השמחו םיששו תואמ שמח ףלאמ
 -- םיגבר השמחו םיעבראו תואמ שלשמו , האממ הנמשו םיששכ ונייה .העבראו םיעבשז
 .דאמ דאמ םה םיבושח הלאה םירפסמה . האממ םיעבש ונייה , העבראו םיעבשו םיתאמ
 הלעמ יהוז !חרפו רותפכ . םיראגנוא רותב אלא , םידוהי רותב אל םימשרנ לארשיב םינבר
 המישר קיתענ םא לבא .םיראגנואה ןושל תא עדוי ינניא .הל וניכז אל דוע ונאש , הלודג
 ןאפיטס ; תידוהי תד הרומ ,יסור-לנוק שטיבונאוויא ןאוויא :ונל אצי , ונתנידמ ןושלל וזכ
 רוקמב .סישייבתמש , הלאכ םינברו . . .לארשידתדעל בר ,יסור - סימיצ .שטיבונאפיטס
 תולהקו  !ירבעה ה םרכש לכקלו םינבר תויהל םישייבתמ םניא ,םתבצחמ

 . .. להקחהתפוקמ םהל םלשלו הלאכ םינבר קיזחהל תושייבתמ םניא לארשיב
 ! ושדקו ואר הלאכ : רמאל , תפומל ונל םידימעמ הלאה םירומהו םינכרה תאו
 , הזכ דמולמ ברמ ,ותושפט לכ סע ,וילבה לכ סע "ספו בר, יניעב כטומ ינאו

 ,לאירג 'רו יספו 'ר . הלאכ םירוממ ,ותורעבו ותוסג לכ סע ,ידמלמה לאידג, 'ר יניעב בטומ
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 יקפניול .ל .א
 תעש שק -ש-מ דד רה ה דה זה ה = = נטש וגו ב-כו נשיכה = -כ-הכקיצעמבוההעמטלשלפ

 יתישענ - תונורחאבש הנורחאה , השדחה תונמואב יחכ תא יתיסנ , תרחא ךרד יל ןיאש
 ימע יתאבהש , הנשיה יתרות לכ תא יתבזע .הלקו היקנ הכאלמהו .. ."טואל ףיטמי

 תורבחמ יתש :ונייה : השדחה הרותה לכ תא תחא לגר לע יתדמלו ,ןשיה שרדמההתיבמ
 ,הוה ןינעה לע ןכדםג ,םינותעב םידחא  םירמאמו , ןוגר'זבו תירבעב ,ייאליזבה סרגנוקה. לע
 ! לאדשיב ימואל ףיטמ יתייהו - 'תוינויצ.ה ישאר תומש תחאו םימעפ האמ יל יתננש ףא

 ,אקע אד לבא .םיעמושה ןמ ןוצר וקיפיו ןח ואצמיש ,יתיוקו יתושרד תא ותרדס רבכו

 ושרדו םיפיטמ ופיטה רבכ אב ינאש םוקמ לכבו ,רבד תועל ועדיש ,םידחא ינומרק רבכש

 לככ , םייטרפה יקסע ,רוציקב ...שו ₪ יתעדב היחש ,ןונגפה ותואב םלוכו ,םינשרד

 רוע שינרמ 2 טעמכו  ,יתלגרוה רבכ הסנדפהרסוחב לבא ! םחרי 'ה - םירבעה םיקסעה

 , םשחהךויב ,דאמ חילצמ ינא הלאה םינינעבו , לכה ינינע - יניעב אוה רקיעה .יתערב

 ! בוט - ידוד-ןגמ ה תא וריתה :חמשו ינאו ;םירבע לכמ ילא תואב תובוטה תורושבה
 דחא לש םידכנה דחא ! בוט המ - 'ןויצ"תבהא. תרכח לש "הינמ. הנק בוקטרושטמ קידצה
 בדנ ינולפ .ריבג !דאמ בוט - הכימתההתרבחל לבור השלש ןתנ וילע ובל בוטכ םיקידצה
 לצא תוחמש קר-הנפא רשא לכב הככו . .,! דדיה - ץראה בושיל תוטורפ ייח םומעפ י"ח

 אצויו תונותחה לכב 'ןתוחמ+ ,םלוכל בודק ינאו ...הודחו הציד ,הניר  ,הליג  ,םידוהיה
 . םינתוחמה לכ םע לוחמב

 ,יתימד רשא םימי זיהו .. ,יב ואנקת ,םיארוקה יביבח  ,יאדובו דאמ יל בוט יאדוב
 יניא יכ ,  תעדל יתחכונ םינורחאה םימיב לבא , םידוהיה-םלועב לודג רתויה חלצומה ינאש

 לש הדפוס ,אמגודל ,הנה .ינממ םירשואמ רתוי דוע םירפוס שי יכ  ,ידיחיה חלצומה

 ידיל אוביש שיו  ,ינממ רתוי תולעפתההלעבו החמשרלעב אוה | , הכולמהרריעמ "הריפצה"

 םיאר ק ה ינבמ דחא םכח"רימלת ,ללכ םהמ לעפתמ יניא ינאש םירבדמ המוצע תולעפתו

 הדושב+ וז המו השוע וז המ החמשל ,ךל הטודמכ  .וחובח דעב ףסכ לש סרפל הכז

 םיצודמו םיסחוימ ,םנמא ,םיארקה + םירבעה  םיארוקה להקל 56 יונ ,יהריפצהש) יחמיענ

 הלעמ ,עוריכ  ,רבלב וזו ,םידוהי םניאש ינפמ ,תישאר .םימעט המכ ינפמ םה וגלהקל

 ול תקחשמ העשהש ימ לכו ,םהל. תקחשמ העשהש ינפמ ,תינשו ;ונינעב איה 5

 תעכ קסוע היסורבש ונמעב  םימסרופמ רתויה ןמ דחא םכח ,ונל לבוקמו  הצורמו ביבח

 הירבדו ,ובתֶכי יתמ עדוי ימו ,וכתכנ אל ןיידע היסורב ונמעדימידירבה .  םהימיקירבד תביתכב

 0 םיבורק םה  םיארקהש -- 'הריפצה* רפוס לש ונושלב - םירמוא ,םיבתכנ םיארקההומי

 ןשד ,בוט העימב םשה-ְךורב: , תועור 'תוחדנה תויש.ה לבא .'ה רדעמ תוחדנה תוישה
 תושח ןניאו וילע םיעוגעג לכ ןהל ןיא ,ילודגה רדע.ה לש ורעצב תושיגהמ ןניאו ,ןמשו

 ₪ הלילח בגגתי אלש ירכ ,ןטקה ןרדעל ביכסמ ושע רדגו ,איהש לכ תוברקתה וליפא
 לא הצקה ןמ לארשי תיב לכ תא הפיקהש , תימואלה העונתה . ,,'ה רדעמ הבער הש

 הטורס וליפא  ץראה בושיל :ובדנ אל  התע רעו ,והשמב וליפא םהב העגנ אל - ,הצקה
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 - םדוקה קרפב יארוקל יתעדוהש ומכ --ןמז הזיא ינפל ילע החנש , הבוטה חורה
 םיעירפמ םניא םיער םירוהרהו תוער תובשהמו ילע בוט יבל .התע ףא ינממ דוע הרס אל

 ךניא - יל תקחשמ העשהש ינפמ ינא חמש יכ ,יביבח ,בושחת םא ךא .יתחונמ תא

 רישע דודמ השורי יל הלפנ אל ,ףלא םיתאמ לודגה לרוגב יתיכז אל .העומ אלא

 רותב יתרחבנ אל ,'ריבגיה לא אובל יתארקנ אל ,רובצה לע סנרפ יתינמנ אל , הקירימאב

 דחאמ בתכמ לבקל יתדבכתנ אל ,ןימאהל השקש המ ,םגו ,תופסאה ןמ תחאל 'ריצ.
 לע ,יתואג לארשי לע . יתייהש ומכ ינא טושפ םדא , אל . , .םישדחה המואהריטינרבקמ

 הזוחאה תריכח הרמגנש םוימו  ,דוע יל ןיא העובק "היחמ.  .יתסנרפ 'חור:ה לעו יתוקת 'ה

 לא הבורקה ריעב גזומ יתייה הלהתמ .הנוכנ הסנרפ דוע יל ןיא  ,רפכה ןמ יתאצי ינאו

 םיחרזאה-תנשמ ךא . הנידמה-ןי לש ףתרמ יתחתפ ןילופונומה תעיבק ירחא . הזוחאה

 יל ןיאו - ריעב ןויסומוקדתיב דסיל יתיצר .ןוישרה תא שדחל ידיב התלע אל דוע תיחכונה

 ..,'ץרחי אל. ימד יל ןיאו-'ןלבק. תויהל יתרמא ,  תורייעב "יתירבדילעב,ל תתל המידקדומד
 תכרצנה *יקיתופאה. יל ןיאש ,םינלבקה ראש ושיגרה הנהו -'ץרחי אל. ימד ימצעב תחקל יתצפ
 תויהל יתרמאו ינפ הרותה לא יתמש , הטורפ ףא יל םינתונ םניאו ינפמ םיארי םניאו --
 ראשו "תובבלה-תבוחיב ןייעמ ינאש ,ילע זעל ואיצוהו 'רסומ.ב יתוא םידשוח הנהו-ינחור בר

 הנהו -יסעטמ בר. תויהל יתצפח . . .םילודגה םינואגה ןמ הכימס יתגשה אלו ,  תודמדירפס
 , םידימלת ןיא רבע-תפשל הנהו -- הרומ תויהל יתצפח . . .! תירבע ינא עדוי יכ ,רבדה עדונ

 אלו - רחסמ"תיבב הרשמ יל יתשקב .ץראההםעמ אקוד .םירומ ושקבי הנידמה תפשלו

 ינאש ינפמ ןכ םג - לארשי ינב לצאו , ידוהי ינאש ינפמ - םלועהרתומוא לצא :יתגשה

 םיאיצומהש ינפמ , תישאר .ידיב הלע אלו - ירבע ןותע איצומ תויהל יתצפח . . . ידוהי

 ל"ומו ,םיישאר םירמאמ בותכל ןמוא יניאש ינפמ ,תינשו ; הזמ החונ םתעד ןיא םינשיה

 יתרמא . . .םיער םאו םיבוט םא ; םיישאר םירמאמ בותכל אוה דמועו עבשומ אלה לארשיב

 "שרוקדילכ. ןיעמ םה םיירבעה םיאיצומה . םירפופררכש םימלשמ ןיאו--לארשיב רפוס תויהל

 .ובישי אל הטסופהדימד םג םימעפלו .. . ןוהל תיל אנקפמו ןוהל תיא אנלעמ ,םישדח

 .םינב םהל ןיאו תונב םהל שי םיריבגה לכ ,םיעכהל ומכ , הנהו - ןכדש תויהל יתצפח
 ולאכ ,ןיא םינתחו , חרק תורצוא -- אינודנו , םירצמ יאצויכ םילפכ - בשומה םוחתב *תולכ.

 יתוארבו ,ןיאו -- םינתח םישקבמ לכה ,םיצר לכה ..., םירכזה לע ורזג הנש םירשע ינפל
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 .יקסניול .ל .א
 כ, רררכוורוננבנמנכנכככבכ ככ כ ככנר כ רכש ככנככשככנכנ-ק ככ שכיכב ככוכב -ורמלננסלנכוכינננ וקל הש טסנ שלשול לטניס

 ,"לארשיב םא. הניאש יפ"לערףא ,וואלסאנירטאקעי ריעב םג ..,' םיוגה ורמאי המלל

 ידוהי שיא ."ורמאי המל. לש הנכסה ונילעמ ריסהל םילדתשמו .ללכההתגאד םיגאודש שי

 ןפ ורחפבו , סופירדו אלוזל  םידגנתמ תפרצב םיתפרצה יכ ,עמש ,ומש רע ק עה ,םש

 םידוהיה לכל יולג-בתכמ ךורעל ץוחנל אצמ - וואלסאנירטאקעיב םג םירבדה ועמשי ,ולילח
 אלוז ןימיב וכמתי יכ לע ,םדגנ היולג האחמב אציו ,ימוקמה יסורה ןותעהב . . . תפרצבש

 . סופירדו
 ירש ןותעהב ןבל יבג לע .רוחש בותכ ,ותמאל תמא רבדה לבא ,וקחשת םתא

 תמסרופמה האחמה טע תחא הרושב דומעתש איהה האחמה תיאדכו  ,"יַארְק יקסווארפעינד

 וזיא ולפנתה ,19:9 תנשב ,ינילרבה סרגנוקה ירחא יהיו .התעשב בושטידרב ריע לש

 ןוכתנ םהירבד יפל רשא לע , אילגנא ירש שאר  ,ילעארזידהדליפסנקיב לע םיסור םינותע
 םג יכ ,םתוא ודשחי ןפ ,םדחפב , בושטידרב ידוהיו .איסור תערל ולש אקיטילופהב
 םהל ןיא יכ ,  םיברב ומסרפיו ,ודגנ היולג האחמב ואצי ,רליפסנקיב םע  ,ומע ןוכת םהידי
 התדעו בושטידרבו , הישפנד אתער לע השע ,השעש המ לכו .ומע קסע לכ הלילח

 םה לבא ,תעכ עדא אל , םיסורה םינותעה תמח ףכשל , םתאחמ זא .הליעוה םא , םייקנ

 יבשוי לכ אנ ועדי .. .רעקעה 'ה לש וז םג איה האחמה התוא ןיעמו . ..םתבוח ידי ואצי

 טקידניסהל םיכסמ וניא ,רעקעה ,אוה יכ  ,וואלפאנירטאקעיב יםיזעה בוחר. ירג לכו , לבת

 י ,. .סופירד לש

 קוחצב םג ךא ,קוחצ וררועי קר ,ןידירומ אלו ןילעמ אל הלאכ םירבד יכ , ןבומ

 ,בל באכי

 '! דאמ ילזת המ . . .!הבהא שקבל ךכרד יבטית המ

 דחא םע רבדל ליאוה דחא לנידרק םא ,הבהא שקבנ  לודגו ןטק יוג לכ תאמ

 "ינויצה ןותעהב ותנומת תא םיסיפדמו םיוחתשמו םיערוכ וננה דימ-ןויצ רבד לע םירוטרופרה

 - תימואלה העונתה דגנ רמאמ בתוכ וואקאשזוי 'ה םא | המואה ילודג תנומת תא דחי

 בישנ אל הלילחי יכ ,ול בישהל םירהממ לכהו הרתי המיא ליפמו זע םשור השוע ורמאמ

 םידוהי ואצמי אצמה ,אלוזו סופירדל תדגנתמ תפרצב העודי הגלפמ םא ;"דומלתה לא

 . ..ירבעה להקה םשב + היולג האחמב ואציו םהל ומיכסיש

 : הנייה ירבד תא החנאב רוכזנ ,הלא לכ ונתוארבו
 016 16 5610026 08610024 186 00, 9[1ז80] !
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 .םישעמו תובשהמט

1 

 : גשומה תא .לולכת דשא .וזמ הקזח רתוי הרבה !ידוטלתה לא- הביש - דיגהל לקנ

 רשפאדיא - 'וכ\ לפכ עשרל , םילבה תרותל , תד תאנקל , תועבל , הלפאו של הביש
 ךירצו . הלאה םירבדה לכ תא דחי ללוכ םתעד יפל דומלתה  יסורה םילטה-רפסב אוצמל

 הכילהח איה ונלצא תיטואלה העונתה יכ  ,ובתכ תעב וואקאשזוי יה שינרה המ ןיבהל

 לטבל הפ יתאב אלו ,וטפשמ לע וואקאשווי 'ה תא ןד ינניא ,. .'דומלתה לא. - -
 יכ , לשמל חיכו אוה הנה .ןהב לטל םג תווש ןניא ןבור תמאב רשא ,ויתונעט תא
 םניא , תומימתב לאשי , םצראב םיבשויה םינימראה יכו + ללכ ליעומ וב ןיא תוילג ץובק
 יאדוב יכ ףא - + םיזנכשאה לצא תולגב םניא םצראב םיבשויה םיכישטה יכו + תולנב

 בר המ רתוי דועו , ונחנא וטתולגל םינימיאה לש םתולג ןיב לדבהה בר המ ,עדוי אוה
 חכותא אל םג ,ןינד ונחנא תאז לע אל . . , הדוהי תולגו םיכישטה לש םתולג ןיב לדבהה
 חכותהלו ןודל ישפנ תא ןיא ללכבו ; רוחאל הכילה תמאב איה תימואלה העונתה םא ,ומע

 םיארוקו רהא .םעל םאדיכ ,בתכש המ בתכ וננעמל אלו ונל אל תמאב יכ ירחא ,ומע

 . םיניס ץראב תומואלה העונתהל םהיניעב הוש וג ל ש 'תוימואלה> ןינע רשא ,םירחא
 יתצפה תאז לע קר , . .םירזה לצא עמשו הארש המ ויארוקל רפסי חורדרקבו ,רומעי ץוחמ

 םוחתב ליטהש רעסה לע , םירבעה םיארוקה לע ורמאמ השעש ארונה םשורה לע ,ריעהל

 דחא לוק קר יתעמש יתאב רשא לכבו 5 ריעמ דימת ינא עסונ ירחסמ ילגרל . םידוהיה

 םירכע לכמ %דינת המו 1 תעמשה וואקאשזוי לש ורמאמ תא תארקה :םידחא םירבדו

 ןינעב םירואה ירבדכ וירבדו ,יישארברהרבדרמ, היה וליאכ !וואקאשווי ,וואקאשזוי :עמשנ

 דמע סרגגוקה שמש  ,ונילע  םירוהט ויה םימשה .חצ םויב םערו זיזחכ היה וימאמ ,הזה

 ,םימהדנכ ודמע הליחתמ ! וואקאשזוי לש ורמאמ . . .קרבו םער הנהו םואתפו ,ונימש םורב

 ...ולהה תובושתהו- םהיתוחכ תא ופסא ןכהירחאו .בישהל המ תעדל ילבמ ,םשאר ץראל ודירוה
 יכ  ,דיגי רשא , ןיבי רשא דחא ףא אצמנ אל - !יכא יהלא לא - תובושתהו

 יכ ;ונל אל בתכש המ בתכ וואקאשזוי 'הו ,ונמד תיצמת ,ונמצעמ םצע אוה ונתוימואל

 םהיתועדמ ,םהמ קוחרה ,הזה רבדה תודא לע ובשחיש המ םהל ובשחי םה ,רחא םעל םא
 הבושת בישי רשא אצמנ דחא אל ףא-. ובשחי הככ וא הכ םא איה תחא ונלו . . .םבלמ

 בושל, ונתעדב ןיא , הלילחו הלילח יכ ,הלודג הוגעב ול חיכוהל ורהמ לכה אלא ,וזכ

 . . ."דומלתה לא

 םהיתוכא , םינורחחאה לש םסירכמ םינושארה לש םנרפצ יניעב הבומ ןריד ןודנבו
 'הישמב. םתנומאבו דיתעל םהיתוקתב ,םישדחה  'םיינויצה. הלא לש  םהיתובא"תובאו

 םה . וואקאשזוי לש ויתובאהתובאו ויתובא ירבדל ללכו ללכ בל ומש אל . לארשי"תיחתבו

 םייחא םימע הט ,תעדל וצפח רשא םג ילבמ - זח םתנומאו םתוקתבו ,ונימאהו ווק

 ,םירמוא םהש המל קר 'ךורכו שודק. רמאנ ונחנא ,רדסה ךפהתנ התעו ,םתודא לע םיבשוח

 .... תווקלו ןימאהל זיענ אל םתמכסה ילבו
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 יקסניול .ל א
 ב הבא בט>לכנע=

 תורוקממ , ודעלב .םג ונעדי םגמא תאז - וחצניו תויראכ ומחלנ יכ !וחצניו תויראכ דוד

 וראשנ ןה .הנופא - הזה רפוסה לש החצה ונושלב דוד ימיב תירכע ורבד יכ לבא ,םירחא

 יכ ,טופשל לכונ םהיפ לעו ,יתחה הירוא ,רודל רשא אבצה"ישנאמ דחא ירבד ןורכזל ול
 . התע םירבעה םינותעה ירפוס לש וזמ החצ רתוי תירבע ורבד םילהתהדלעב לש אבצהדישנא

 רשא. + וירבד ףוסב רמאמה לעב רמאיש ומכ ,אוה רקיעה ,ירבד תמגמ םנמא תאז אל

 ןויער רשא ,ןויצריבבוחו ,אוה רשכ דוד ןגמ גהנמ יכ , שוחב ונחנא םיאור רומאה לכמ

 ."ללכ גואדל ןיאו הלואג תוא אוה יכ ,וב טשקתהל םילוכי םבלב וישרש חלש לצרה רטקודה

 רשקודה ןויער רשא.  ןויצהיבבוח .וליפאש ,םנמא ,יל המודמכ --! ללכ גואדל ןיא
 תורחא תוגאד ןנשי דוע םהל םג ,ןויצדיבבוחבש 'םיזעה. הלא ,"םבלב וישרש חלש לצרה

 לעב תערל יננה םיכסמ ,הלעמל יתומאש ומכ ,ימצעל ינאשכ לבא . + . "דודדןגמ,ה דבלמ

 . הפיו בוט הלעי לכהו ,יללכ גואדל ןיא. התעמ יב ,רמאמה
 ללכב םיוגה וחמאי המ - איהו ,יתחמש תא ביעתו יתהונמ תא תיבשת דוע תחא קר

 אתלמ ואל ןכ םג ירשכדרבד, לעב לש ורתיה יכ ,רבדה תמא +טרפב ווא ק א שדי רמו
 ןיאש ןמז לכו ,ווָאקאשזוי 'ה תאמ םג רתיחה ונגשה ולא היה בוט דתוי לבא / איה אתרטוז

 ,ינפקונ יבל ןיידע ונממ םג רתיה ונל
 םג ,םינוחחאהמ אלו  םינושארהמ אל ,הזכ קסופ םש םתעמש אל -- "וואקאשוי

 קר ילוא וא ,תאז לכבו !יבינח ,תמא . . ,+ ירבע וניא ולאכ םכל המדנ ומש לוצלצ

 ןכקרוק לע ..ונמיה הלעמל ןיאש "אכמסררב. ונלצא אוה תוערו תונומאב הנה ,תאז רובעב
 םידמועה םירבדה ןמ המודכו ,רשב לש הרדקל הלפנש בלח לש ףכ לע ,טחמ וב אצמנש

 ; תועדו תונומא לע ,בלבש םירבד לע לבא ( ברה תא םילאוש םהילע - םלוע לש ומורב

 המודכו , המואה-תיחתו תוילגדתבישל תוכחל ונחנא םיכירצ םא ,ירדע+ וא ונחנא 'פע: םא

 תסנכ ישנא , וירבחו וואקאשזוי 'ה יפ תא ןילאוש הלא לע - ךכב-המ לש םירבדה ן
 , "םיוגה ורמאי המלש יכ | ,רתיהל וא רוכאל ורוי םהו , תיסורה אקיטסילנרטה לש הלודגה

 השענ , השענש המ לכו ,ונייח ירקעמ לודג  רקיע .אוה הז ,םהבש "םילרבילה, םג המ

 הלטב .םה וחמאי ןכש ינפמ קר ,ונבבל ונל ריגי ןכש ינפמ , תויחל ךירצ ןכש ינפמ אל

 םנח לארשי ירפוס . וניתושגרה לכ םג ולטב , לארשי תמכח לכ הלטב , הרותה לב

 לכב עמשנ םלוקו , םיקנע - "ןוי- ידפוסו , םיעמשנ םניא םהירבדו ,םידמגכ , םושה תפילקכ

 ,דאמ "םירימחמ+ םיקסופ , ונל םימכסומ םיקסופו ונל הארוהרירומ המה םה , בשומה-םוחת

 תורפסב רבכנ רפופ אוה - וויקאשזוי 'ה .הבר הבהאב לובסנו אשנו לבקנ םהיתורמוח תא

 רשפאחיאו םיחכותמ םניא הלאכ בלבש םירבד לע + ןויצדתבה ינינעלו ול המ לבא . םיסורה

 םינוחריה דחאב ורמאמכו הז רבדל םג החמומכ ומצע בשוח הזה ןודאה לבא .חכותהל

 הניד זא איצווו ,ונלצא תימואלה העונתה תא ללכבו , תינויצה העונתה תא טפש םיסורה

 .'דוכלתה לא. ונתביש  ,ירוחאל ונתכילה. ירפ איה יכ ,הבוחל
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 םישעמו תובשהחהמ

 הברה יתדובעמ , הפורצה יתוימואלמ ןוצררעבשו חמש יננהו .. . הנרב ןויצל ינואיבהו
 , ללכה-תבומל

 .רבד, רמאמה- תא יתארקו 3 'ונ ,'ץילמה. ידיל אבש תעמ ןוצרחעבש יננה .דוחיב
 , הרשכה ותרושב דעב הנש םירשעו"האמ יחיו ,רשכ .ידוהי יאדוב אוה רמאמה לעב ..ירשכ
 =ץרא בושי תא אל םגו אכריס לש אקפסדקפס אל , חספב תינטק אל . . .ונל ריתה יכ
 ,'דודדןגמ.ה . .+, תא ונל ריתה אוה . הלא לכמ דבכנ רתוי רבד אלא , לארשי

 , "דודדןגמ.ה לש וישידקמו ויצירעממ יננה ינא יכ ,  יביבח , םכל דיגהל ינא ךירצ

 "שדקה תויח. רתיו "תויראה. .הזה ןגמה קר הטילפל ונל ראשנ *הדוהי הנחמ לגד. לכמ
 ,םימרכ םילבחמ םילעושל וכפהתנ טושפ , הזמ ערש המ וא ,רצ ינפל יבש וכלה רשא שי

 המכ - ! הזה תואה  ביבח .המו רקי המ ילו . הזה ןגמה םא יתלב השוחי ונל ראשנ אלו
 רהנמש דע הרשעדשלשמ ,הנותחה דע הוצמדרבמ  .ידוהי שיא לכל וב םירושק תונורכז

 .ונכרד לע ונולי  ידודדןגמ,ה - תילטה דע ןיליפתה ןמ = ,םימולעה ימי רחבמ ,הנש הרשע
 יכ ;דובכ תואל ועבוכ תא םירי - תרפות ידיב תנותכ ותוארב יכ ,רמאי ריפס רפוסה

 םאו .הלאה םירשקהו תוריפתהב ורשקנו ורפתנ תועמד המכו תוחנא המכו תושגרה המכ

 לע - תילט לשו ןיליפת לש קיתרנ לע ידודדןגמ. לש תוריפתב ,ךכ תוטושפ תוריפתב

 ןהיתושגר תא עיבהל רחא ןפוא ועדי אל תובוטה וניתונקזו וניתומא . המכו המכ תחא

 ךרנש ,ךשושמו ךבצע .. .ךייח עדי ימ הירבע השא. . , ."דודןגמ.ה ידי לע תלוז ןתבהאו
 , וניתובא קר אלו . . ."תילט לש קיתרג, לעש "דודְןגמ.ב םירופתו .םירושק . , ,"ךייואמ
 םירושק םימיענ תונורכז ילוא דוע אצמנ  ,וניתונורכז רורצב בטיה שקבנ םא ,ונחנא םג יכ

 ,ישדק תא ללחלו ישדקמ תא סורהל ורמאיו םיצירע םירפוס ואב הנהו , . , ידודדןגמב.
 רשא ,הלא ומכ תוריקח בהוא ינניא יעבטמ ינא !ירכנ םעמ ואצומ יכ ,וילע זעל ואיצויו

 ,וניגהנממ הברה לש םהישרש רחא שפחל רמאנ םא יכ  .ירמגל רתומל ןה יתעד יפל

 טושפ ידוהי ,ךכיפלו . . . וניתוריקח ונוליבוי הנא דע עדוי ימ , םללוחמו םהיבא תא שקבל

 לכ ,ןכ לעו  .,רוחאל המו םינפל המ :לאוש וניאו איהש ומכ  תודהיה תא לבקמ ינומכ

 ולש יתעדי אלו רעצב יורש יתייה , "דודדןגמ,ה תדוצמ תא ונירפוס ושיערהש םימיה ןתוא

 תא יל ריתה יכ ,יבל לעמ הסמעמ ןבא ריסהו 4 יונ 'ץילמה. ידיל אבש דע ,ישפנב
 :רמאי הכ אלה .דוד לש ונגמ תמאב היה "דודְןגמ.ה יכ ,חיכוה ןיעב ןיע שממו ,רשכה

 ,יראה יפמ : תונכס ששמ 'ה וליצה רשאכ יהיו ,ה"ע ךלמה דוד אוה ורילומ דוד ןגמה,
 ונגמ לע שעיו -- םאר ינרקמו םולשבא דימ ,לואש דימ ,יתשלפה תילג רימ , בורה תופכמ
 המחלמב סתויהב לארשי תואבצ לע בוט בר לעפ הזה תואה םע ...תוצק השש לעב ומו.ןגמ
 וארקיו ועקתיו ועיריו ועקת תואה לעו ןגמה לע וטיבה רשאכ יכ ,םתא ונגמ םע םכלמ דודו
 רוכגה ךדכנע דור ןגמ ,אנ תחילצה 'ה אנא | ונמע ךדכע דוד ןגמ ,אנ העישוה 'ה אנא : לוקב
 ,"וחצניו תויראכ ומחליו--! ונתא

 ישנא ומהלג ודי לעו , תמאב דוד לש ונגמ אוה ידודדןגמ.ה יכ ,  'םויכ רורב. אלה
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 עע6טם66) 16 לום 211000ם !

 ןהור תא עיבי רדושמה %תאזה תינומחה תרישה תא ,יביבח ,םכימימ םתעמשה
 ררושמה ולו  ,בוט לכ תורצואו .בהזו ףסכ םהל שי הברה םיטושש יפ"לעדףא :רומאל

 ! המואמ ןיא אלו ,םרכו הדש תלחנ םהל שי הברה םיטושש יפדלעדףא ; לכ ןיא ,םכחה

 - !רבד רומלי אל ,םכחה ררושמה ,אוהו , תעדו הרות ודמלי הברה םיטושש יפרלעהףא

 ,המ ינפמ ערוי וניא ומצע אוה םג . . , ינפמ , . . ינפמ ,ןוצר עבש אוה תאז"לכב

 םלועההתומואמ הברה םיטושש יפדלעהףא .םכרבע ינא םג התע יננה הזכ דמעמבו

 דיבתכמב םירמאמ - ונל שי ונחנאו , ץראה-ינמשמו םימשה לטמ ,םיסכנו רשוע םהל שי

 כאלמו המכחל הברה רפסחיתב םהל שי םהש יפ-לעהףא | םירפוס  תמחלמו םיתעה
 . + .'םינברל רפסהתיב תינכת, - ונל שי ןובנו םכח םע ונחנאו ,ודמליו ודמלי םהו תבשהמ

 -ונחנאו :םהל רשא םהל היהי ...םהל שי םלועההתומוא . ןוצרדעבשו חמש יננה תאז לכב
 תורבחב :ונל שיש המב קפתסנו ,םירדסבו ףסכב .תעדב תוינע , לארשיל אתוינע האי

 גואדל התע תע אל . . . םינוש םיסרגנוקבו הפשה יביחרמב , םימונצ םינותעב ,"הרורב הפש.
 ."םיחמש תויהל הוצ יברהי יכ ,רמרמתהלו

 שרדמההתיכמ "םייברה יכ ,רמאהל הנתנ םנמא תמאה ."םיחמש תויהל הוצ יברהי

 ילעב ויה םלוכ ,אברדא ,םיחמש תויהל םלועמ ווצ אל ,םהלשמ ןהו ונלשמ ןה ,ןשיה
 לע , תיבה ןברוח לע תוכבל הוצ ירבעה יברה ,  חורדיבוצע תויהל וצעי דימתו הרוחשדהרמ

 לבתה לע + תורחא תולקת לע - םלועההתומואמ יברהו . . , ערהדרצי לע, הניכשה תולג

 תוחנא - יתובר תיב תרות התיה ןכ יכ הנה . הילכוא םיטעמו הבוטה הבר יכ + הירדסו

 רפוכ ןוידפ תתל .םיחמש תויהל ווצ םה , לומתאמ , םישדחה םייברה קר ,  תורמרמתהו
 ידוהי תבוח ידי תאצלו , םינמוזמב קר ,םילקש השלש וא לקשה תיצחמ - תוער תובשחמ

 שיגרמ .ןוצרדעבשו חמש יננהו ,"הכצקה יפכ ימואלה סמה, תא םלשמ יננה ןכבו .ימואל

 תמאב ולאכ , ןואגב רמואו ןכודה רחא 'חרזמ.ב ודמעב ןהכה שיגריש המ ןיעמ ימצעב ינא

 המכ השע התא ףאו ונילע תרזגש המ ונישע ,םלוע לש וגובר. : דאמ לודג רבד השע
 העשב ,ינא םג שיגרא תאזה השגרהה ןיעמ ."לארשי ךמע תא ךרבו . . .ונתחטבהש

 םע : יבלב רמואו ,  השדחה 'תינויצ.הל לקשה תיצחמו ןשיה בושיל כיור השלש םלשאש
 -- םכלש תא םתא ושע התעו . ילש תא יתישע ינא - !םיינויצ , הכימתה תרכח , לארשי
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 םישעמטו תוגשהמ

 לע ,יהו הגהו םיניק םויה לכ עטשנ .םהל יובאו יוא ,םלועההתומוא לצאו ,'הדמה ןמ רתזי
 תא תוברהל ךיא , םיעצמאו תוצע ושקבי תוגלפמה לכט םהירפוס .תאזה הרוסה טו עמ
 ."הלכשהו תומכח. םהל ןתנ ונחנא .םנורסח תא אלטנו ונחנא אובנ ןכ םאו . םמעב תעדה
 ,יסיסגה וניכרצ- תא -- ןריחטב םה ונל ונתי ילואו

 ךכסמה תמכחש אלא .'הז רחסמ-ל רוצעמ םוש היהי אל ונירפוס דצמש יל המודמכ
 ונתלכשה תא תונקל וצפחי אל . םיסגה םיזנכשאה רוחיב ,ץראלדץוחבש ,שוחל שיו , היוזב
 . < .אוה קפס - םתמכח לבא ,טקי םידוהי לש םיבוס . הרתיה ונתמכחו

 הרותב קוסעל ונתורפסל בוט יכ ,רמוא יתייה ,יתערל םיכסת םא ,יביבח , ןכבו
 .תוכאלמה ילעב תא ץיפהל. עגמנה ןמו ,'תוינמל תשרחריתב. דסיל ונל ענמנה ןמ .חמקבמ
 ןמ אל תאז תחת לבא ,םירפופה םיעיצמטש םיכרדה םתואב ,איסור .םינפב "תוינמואהו
 .. .ונמעב - תובוט תודמו רסומ םג ילואו תעדו המכה תוברהל רפסדיתב דסיל אוה ענמנה
 חנש יפלא הרותה תא םייקל ונמע םכחתה אלה ךא ,הרות ןיא חמק ןיא םא יכ ,תמא
 ,םיבופ םגו חמק םג וליעוי אל ,חרות ןיג םא םלואו .ינועמ



 קסניול ל א
 בעינו בעז ה ד ג ב ו 7 ד 8 ₪2 שצצו

 ןמ קד ןינע אוה תמאבו ,המהב לכאמ ,דאמ טושפ רבד - ךל המודמכ -- סיבוס

 .ונמע תלאש ןורתפ ןיעמ וב שיו  ,קדה
 : הוה ךרדה לע אוה ןורתפהו
 יב ספא .ץואל-ץוחל רוכטת היתואובת תאו ,תואוכת תבור איה ,עודיכ ,איסור ץרא,

 ,םיסגהו םיטושפה םירחופה וליכא ,לכה יכ םאו .םיניערנב םא יכ ,ןוחט חטק אל םתוא רוכמת
 ,םיניערג רובמל רשאמ ,הנידטב הניחטה ריחמ תא ריאשהלו ,ןוחט חמק רוכסל ביט יב ,וניבי
 תונידמב רשאמ איסורב בר הנחטמה רויכמ יב ינפמ , םיניערג אקוד איסוו רוכמת תאז לבב

 יטהמ השענה חמק הנה םהמ איבהל היה יאדכ רשא ץראל-ץוחב תומוקמ םנשיש דע .תווחא
 ."הוה תטקה לע לודג פמ תוכלמה הליטהש ילול ,איסור

 קסעה עודמו ,ץראל-ץוחל חמק איסורמ וחלשי אל עודמ ,עדוי רבדב יקבו ןובנ לכ
 הםוחתב וליפא ,םיעורג  רתויה םיקסעהמ דחא התע והנהו ,םויל םוימ דרו םיחרדיתב לש

 , םיחרהרותב וחילצי אל יכ  ,רבדה תמא + תרחא םיבשוח 'ץילמה. תכרעמב לבא . בשומה
 רשאמ םינשדיפ אוה איסורב םריחמ רשא ,ןבא ימחפב קיסהל ךירצו םיצע םש ןיאש ינפמ

 הלוע  ץראל-ץוחל .הלבוהה ריחמ רשא ,  איסורב הברה תומוקמ םנשי ןכו  .ץראלדץוחב
 ךרואל לבא .לובגל רבעמש םינחוטה תא תורחתהל ולכוי אל ןכ לעו  ,םיבורמ םימדב
 םיפכדתדובעו ,הקסהל םיצע יד שי םש ,הלאכ םיבר .םיתב תונבל רשפא איליווהו ןמיגה
 הרוחס םיבוס םג ץראל"ץוחב .םיבוס ושעיו חמק ונחטיו תונוכמ ורימעי םשו ,.טעמ הריחמ

 םיזנכשאה יכ ,זנכשאל םיבוסה תאו אמרגותל חמקה תא , לשמל ,חולשל רשפאו ,איה

 , םיבוס םג וחקיו םימרגותה ומכ םיקנופמ םניא
/ 

 ,'ץילמה. וגל הלגש אקירימאה איה וז
 חמק ונחטו  איליוהו ןמינה ךרואל  םיחרדיתב ונב ! לארשי ינב ושוח ושוע ,ןכבו

 ? רוע םכל המו .זנכשאל םיבוכה תאו אמרגותל חמקה תא וחלשו םיבופ וניכהו

 ,"םבל בוטכוש ,לארשי ינב ונחטש חמקה תא ולכאי םימרגותה . הפי לכהו בוט לכה

 רתוי תלעות םג הזמ אצת ילואו , בוט חמק םהל ריבשמה , לארשי תיב תא םג בוטל ורכזי
 , םהיתומהב תא וטיעליו ,םיבוסה תא וחקי םיזנכשאהו . . .םידבכנ רתוי םינינעב ,הלודנ
 , לארשי תיבל תראפתלו דובכל רבדה היהו , תואקינקנו ןמוש וניכיו .םהיריזח תא ומטפוו
 - : תאזח "םיבוסה תריש. לכב הרסח .תחא אתרטוז אתלמ יכ ,ספא ...לכה םהלשב יכ

 , דאמ רקי ןבאההימהפ ריחמו ,םיצע ןיא ,הטח שיש םוקמב ,םורדה ץראב !ןיא םיטח
 ,(טעמ אל םריחמ םש םג יכ ףא) םיצע .שי איליוה יפוחבו ,ץראלהץוחב רשאמ םילפכ

 ראשנ ןבומכ ,ונחנא .םיבוס ןיאו חמק ןיא םיטח ןיאבו !םש ןיא םיטח ,סיעכהל ומכ ,לבא

 .וגיתוחפסב - וראשי םיבוסהו .םיבוס ילב וראשי ,םהילע םחרי 'ה ,םיזנכשאהו , םיחרהותב ילב
 . םייתורפסה םיבופה לש תירוטסיהה תלשלשה איה וז

 , ץראלץוחל | םיבוס איצוהל רשפאהיא םא  ,הלילח שאיתהל ונל ןיא תאז לכבו
 ןנשי. , םירפוסה ירבד יפל ,ונלצא ."הלכשהו תומכח. םשל איצוהל לכונ ירה תאז תחת
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 .םישעמו תוכשהתמ

 0 --ֶ|/ְ/ְ/ְששש

 םנ אלא , הדמה לע רתוי ונלצא "הלכשהו תומכה, קר אל יכ ,האורו , םידוהיה זכרמב
 הכאלמההילעב .תצפהלו המדאההתדובעל האבנמ איה --  תוגוש תוינמואו תוכאלמ=ילעב
 -תבר הכולמה ריעב , בשומה םוחתל ץוחמ בשויה , 'ץילמה,ו . ונצרא בחור לכב םינמואהו
 .זיעלב "אירטסודניא, -- השעמה-תשרחל ףיטי , תלוכרמה

 היחמה תולאשב םיקסועו וירב  תוכלכולמ םהיריו םימכחדירימלת םיבשוי ןככו
 ןפואב ולאכ - המדאה-תדוכעל רפסהותב דופי רבדדלע תוצע ועיצי "הריפצה.ב .. הלכלכהו

 ונכש םירתיה םינמואה תא איבהל ךיא .םגו - המדארידבוע  ונברקב ויהיש רשפאדיא רחא
 דחאה .שאר"דבוכב הז לכב םיקסעתמ , תולובחת ילעב ,םינוש םירפוסו .םוחתל ץוחמ לא
 תכאלמ דומלי ,םייח ץפחה שיאה ימ , ןכבו ,בויקב םיסנכמ םישקבמ האר יכ ,רפסיו אובי
 שיאה ימ ,ןכבו  ,וואקראחב םילענמ רוסחמ שיגרה ינשה  ;בויקל אוביו םיסנכמ תריפת
 יבחר לכב םינמואה תא רזפל ורמאי הזה ךרדנו .וואקראחל ךליו רלדנפל היהי , םייח ץפחה
 אבו , תיללכ הריקסב ןינעה לכ תא רקוס אוה .הזה ךרדמ טעמ הטונ 'ץילמה,ו . ונצרא
 םג ,דאמ השק רבד אוהש דבלמ  ,םוקמל םוקממ תוכאלמה-ילעב תולג יכ ,אנקסמ ידיל
 תוכאלמההילעב תא תולגהל תחת .הטושפ רתוי איה ותצעו . תלעות בר ונל איבי אל

 -יתב ,ןמינהו איליווה תודג לע ,המצע אטילב דסיל בטומ ,םיימינפה םיכלפהל
 זאו . םמוקמב םיינעהל הבר הדוכע תת ןעמל , תורוחס ינימ לכ םהב ןיכהל , םילודג תשודח
 היפכ עיגיב - םיינעהו , םפסכב וחיורי שוכרהדילעב .םולשב אובי ומוקמ לע לכה

 , לארשי חרפו בקעי
 .תוישעמדירופסב םירפסמש ומכ שממ ,בוטו טושפ לכה יכ ,םיארוקה יביבח ,םיאור םכנה
 סאה + םתרוחסל םיכלהמ ויהי םאה % בשומה-םוחתב הלאכ םיתבב ךרוצ שי םאהו

 תוכרעמב בל .ומישי אל הלאכ תונטקל - +אצומ ףסכל היא :רקיעהו ?םייקתהל ולכוי
 הכלה ורוה רבכ :ער ןיא ,הלאכ םיתב דסיל וצפחי אל ונבש םירישעה םא .םירבעה

 לעב ימואל רצוא תיב דסיל רשפא םאו . ללכ םירישעב ךרוצ ונל ןיא יכ , הבר הפסאב
 ילב תולודג "תוקירבפ. םג דסי? רשפאהיא עודמ , םירישעה תרזע ילב םינוילימ תורשע

 : םדקמו זאמ וניתובא תלוכחת , הסונמו הטושפ הלובחת ונל שי אלה הזה רבדבו +םתרזע
 ריתמ. | ,"םיפופכ פקוז. ,"םילוח אפוי. ,"םילפוג ךמוס. תורבח ונל שי ,תורבה דסינ
 , עובשב הטורפ הטורפ תי דחא לכ .  תשרחהיתב ידסימ תורכח םג וגל ויהו -- ,"םירופא
 , וחילצי אלה יאדוכ םיקפעהו .השעת הלחתה .ןוגה םוכס אוה םג תוטורפ ןוילומו
 םיתבה תא ביחרנ , ףסכה בריו תורטשה ריחמ תוברכו .הלעמ הלעמ ולעי יאדוב וניתורטשו

 . ליח ושעיו ותשיו ולכאי לארשי ינבו .בר םדאל  דובכב הדובע ןתנו הכאלמה תא הברנו
 יכ ,  דיגהל יתזעונו תאזה הלובחתה ביטב קפס ליטהל ,םכרבע ינא ,יתולחה רשאכו

 תוארהל *ץילמה. אב ,הזכ ןפואב םימייקתמו םינבנ הלאכ םיתב. וניאר אל דוע התע דע

 . םיבוסה תא - איבה אנמאנ היאר רותבו ,יתגנש חיכוהלו ותקדצ



 יקפניול .ל .א

 לעו .םוסגה םיכרצה תגאד , הסנרפה תגאד ,תחא הגאר קר ונל הראשנ אלה ,הדמה ןמ
 . םיסגה םיכרצל קר םויה לכ ע'הכ ופיטי ןכ

 שוחמ אצמנ םיסגה וניכרצל רוקמה יכ / אנקסמ ידיל  יתאב רבכ , ימצעל ינאשכ
 וסנרפתהו וכל, לש םירשואמהו םיבוטה םימיה . ונתלועפו ונתלכי לובגל רבעמו לארשי הנחמל
 ונאציש ןושארה םויה ןמלו , ללכב ונתמוא לש םיבוטה םימיה תא דחי ורכע ופלח 'הזמ הז
 בותכנש המ לכ | ,זכ םאו .םירחא םימעמ םא יכ , הזמ הז אל  םיסנרפתמ ונגה הלוגב
 ובתכי ,םימעה ,םהש המ אוה רקיעה . ליעומ וב ןיא םיסגה וניכרצ רבדב ונמצעל ונחנא
 ידוהיל יכ ,עדג ונלוכ ונחנא , אמגודל . . .םירחא םירמאמ ובתכי , עודיכ ,םהו . ונילע
 רתויה תוסנרפהמ תחא איה םיעורי םיכלפב המדאההתדובע ,ינוניב שוכרהלעבו החפשמ-לעב
 דחא לכ םהל םיאצומ םיבר ויה , םירמאמ לכ אלב םג ,זא , הזל תושר הנתנ ולו ; תובוט
 הברנ אושל ךאו -- הנתנ םיט תושרה לבא .הרמשלו הרבעל המדא-תקלח ותנוכשב
 םיאצומ ויה יאדוב םינוניבה םייחופה יכ  ,םיערוי לכה  .המדאההתדובע תא ללהל םירמא
 אל הזה רתיהה לבא .םש בשיתהל םהל רתוה ול , ץראה םינפב םתלועפל בחרנ רכ םהל
 אלב ראשנש גזומה .ליעוה אללו רזע אלל םה הזה ןינעב ונירבד לכו ,יולת אוה ונב
 הסנרפב זחאי קר ,תוצעב לאשי אל ,םירמאמ ארקי אל ,םיבר תונובשח שקבי אל הסנרפ
 . תרעוכמ וא איה הפי םא , הער וא איה הבוט םא ןיחבהל ילבמ ,וריל הנושאר האבה
 םירוסרפו םילכורו תוכר תויונחה יכ ,ומצעב םג אוה ערוי . רוסלס וא לכור ,ינונח היהי אוה
 תא סנרפל ודיב הלעי ילוא , ותחלצה תא הסני אוה -- 4 השעי חמ לבא ,יאדמ רתוי שי
 ,ונלצא ןכש לכ , דכ םלצא םאו .הלודג הלמ איה - םיסורה ורמאי -- "ילוא. .  ותיבחינב
 קזח דוסיו ןוכנ סיסב .דחא לודנ יילוא. קר אוה ונייח דוסי לכ ,ונילעפמו ונישעמ לכש
 הנתנ תמאהו .ודיב הלטי ."ילוא, .  תושעל | הסני קר רימת | ירוהיהו ,וניקסעל ןיא אלה
 ונלכ ונחנאו .חיורהלו רכתשהל זידז ונמע ,ןשיי אלו םוני אל לארשי םע יכ ,רמאהל
 ,"טיעממה דחאו הבדמה דחא, | ,ותוא טוקלל םילצע ונא ןיאו ,"ןמה דרו הפיא ,עדנ
 ,וניניעל יפמנ,ו ךלוה אוה יכ  ,ונל תומרוג + ונב תויולת ןגיאש , תורחא תובסו השענ המו
 ,התע רופאה תא הלשממה ונל ריתת יכ ,היל קר וניניע ונא ... ץישוהל ונידי לאל ןיאו
 ןקתל + םיימינפה ונינינעל םבל תא ונפי םא ושעי בוט ונינותעו . םייקתהלו תויחל לכונ ןעמל
 תבוח ידי תאצל  ידכב קר ,תלעות םהב ןיאש םירברב ועשי לאו , תיבב וניתוצרפ תא
 . . .ותסנרפלו םעה יכרצל םיגאודה , לארשיב םירוטקדיר

 תרחא הטיש ,םתיארש ומכ ,זינילומ לבא .טושפ | ידוהי תעד ,יתעד איה ךכ
 -- םילאידיא ,רסומ ,תודמ , הלכשהו המכה - םינחורה ,םיקדה םיכרצה , הזה ןינעב םהל
 רוקמה תא ושקבי ןכבו . םירמוחה ,"םיסגה םיכרצה, - רקיעהו , לפט אלא םניא הלא לכ
 | ,םהה םיכרצל

 ,אשראווב תבשויה "הריפצה,, , "הריפצה,ו 'ץילמה, : לארשי *תוכרעמ , הזב וקלחנו
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 .םישעמו הוכנשהמ

 וו וו

 , תימויה 1 יוד: סל םיבוסה ולגלגתנ ידי לע יכ ,ןואנב רמוא ינגה ,יביבח ,ןכ םנמא
 התע דע יתאצמ אל םילכ;כמו םיבוט רתוי םילכאמ יכ ןעי ,תוכזל תאז יל בושחאו
 . וז ונתורפסב

 : היה ךכ היהש השעמ -- + ולגלגתנ ךיאו
 תיטויה ו:תורפסב התייהנש הכפהמה לא םהילאמ וננובתה  רבכ יאדוב םיארוקה

 ועיצהו ריואב ו :חר תוטעמ םינש ינפל דוע רשא ,םירבעה םינותעה . תונורחאה םינשב
 לכו הצהוגנ הלכשה , תסנכההתיב יגהנמו תדב םינוקת ,ינחור ןוזמו םימש ןגד םהיארוקל
 רקיע  .םניא דוע  םינוקתו םימש ןגד .ירמגל ונתשנ תונורחאה םינשב -- תומכח עבש
 ,וינותע ןכ םעהכו , העווה ןכ רדעכ , לוכאל םחל ,טושפ ןגד תודא לע אוה התע רובדה
 ןכ םג זילומו , הסנרפל קר התע גאדיפומצעב םעה . להקה-תעד דה יאדוב םה הזה רבדב
 ילארשי עמש. | אוה הז - "הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע. .תאזה הגאדה תא ודעב וגאדי
 לכ תא . םירובדה לכ תירחאו תישאר איה "הסנרפ. ."םוחתה. תוצופת לכב התע ונלש
 תועצהה לכ תא  ;"הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע. : תאזה הרצקה הבושתב ורתפי תולאשה

 ,אחישמל אתכלה - ךדיאו ,הסנרפ קרו 4 הסנרפ -- "הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע.ב ורטפי
 , 'םילשוריב תירבע הטיסרביגוא דופי רבד לע. רבדל  ונירפוסמ דחא ,אמגודל ,הסנ הנה
 , ןיעל ףכית תרכינו תטלוב הניא םתלועפש  ,םיינחור םיימואל םילעפמ. רבד לע , ללכבו
 ,הרמ הפט הקרזנ וירבד ךותבו ,"השורדה תלעותה תא ואיבי לבגומ יתלב ןמז ירחא קרו
 תילכתהו הבורק רתויה .הרטמה תא קר םישקבמ ונגה תימואלה ונתדובעב םנ ונחנא. יכ
 'קוחרמל הפוצו דלונה תא האורה שיאה תפש תא ןיבנ אל טעמכו , תישממ רתויה
 לע רבדל הברהש רחאו ."םהל-תפ.ב ויפ תא םותסיו רחא רפוס אוביו -- ; ₪8 ,'ץילמה)
 יכ ,  הרומג הטלחח ידיל אב ,תופוקת דועו | םיניבהדומי תפוקת ,  דומלתההילעב תפוקת
 קר ,ונל םישורד םילאידיאו רסומדילעב אל ,  תוירבע תוטיסרבינוא אל. , התע ונתפוקתב
 ,(98 ,"ץילמה.) ."ונלגרב רשא ףטהלו ונל הסנרפ אוצמל סיסבו דמעמ , ונל שורד םחל
 הנשו רזח יכ דע ,ויניעב ןח האצמ ךכדלכ ,הזה רפוסה לע הביבח ךכהלכ תאזה הבושתהו

 לבתב תלצאנ תוינחור התע ןיא. יכ , אנקסמ ידיל אבו  .רוריב רתיבו זעו ףקות רתיב התוא

 ונב ומק אושל ךאו , דבלב םיינחור םישעמל םלועב םוקמ  דוע ןיא תאזה תעבו ,"ללכ
 ברב וירבד םייסמו ."חלצת אל איהו םילאידיאלו  ןויערל  םיפיטמה יםישדח םיאיבנ, רבה
 ,תוינחוה אל , התע ונל ורסחי םיליכשמו רפסדיתב אל , הלכשהו תומכח אל. יכ ,ףקות
 רוקמ קר שורד ול .הדמה מ רתוי בר םהמ ונב שי יכ ,ונמעל ורסחי תודמו רסומ
 תורושב עומשל םיענ יאדוב ,(%% ,"ץילמה.)  ."סיסגה וניכרצל  רוקמו היחמלו הסנרפל
 , יכנאו .הדמה ןמ רתוי בר ונלצא ןנשי יהלכשהו תומכח. יכ , תעדל םיענ ; הלאכ תובוט
 יפל ףא  דוע ונלצא ןיא הלכשהו תומכח יכ ;םימעפל יתבשה ,ריכזמ .ינא יאטח תא
 רתוי דוע ונלצא שי תודמו רסומ ,הלכשהו תומכח יכ ,םידומ לכה םא ,ןכבו - !הדמה

 כ שי



1. 

 ,יאדוב .םיבוס רבד לע םעפה רבדא אל םא ,םיבוסמ לק היהא יכ  ,ינא שיגרמ

 תמאהו - + לארשי תורפסל םיבופ ןינע המ/ :םיארוקה יבינח ,םכל רזומ טעמ הזה רבדה
 957 יונ  'ץילמה.ב יתיאר תע יתאלפנ דאמו הלחתמ ןכ יתבשח יכנא םג יכ ,םכל דינא
 םא !הבוטל וז םג :יתרמאו יתמחנו יתבש עגרכ לבא .ישאר רמאמ לע ארקנ םיבוס םש

 ,אבבגבו שקב ,וניארוקדלהק תא / ונלש "הרשכה המהבה. | תא םיסנרפמ ויה התע דע

 םיבוט ,םייתורפס וליפאו ,םיבוס הנה ,היהיש ךיאו .םיבוס הל  ונתי תוחפה לכל התעמ

 , אבבגו שקמ רתוי םילכלכמו

 םיבוס םשה תא ריכזהל לכוא אל יכנא יכ ,יביבח / ךממ דחכא אל ,תאז דבלמו
 ,יבא תיבב ינאו ,יתודלי ימיב .וב םירושקו םיזוחא ימולע ימי תונורכז יכ  .בלההתורירקב
 הבושחב ןנוג. , גלפומ ןדמל , דיסח שיא היה ל'ז יבאו .אטילב רשא תונטקה םירעה תחאב
 הגה םויה לכ .תבלוח הרפו רצו ןטק תיב תלוז ,לכ ןיא שרלו ."השמח םינבבו השא
 ותרות התיה לארשי לע .ותוא הלכלכ אל הרותה לבא ,המוצע הריקשב דמלו הרותב

 הבלחמ .ונתיב ייח לכ ונעשנ וילע רשא  ןוכיתה דומעה התיה הרפה , ותסנרפ ותרפ לע.

 ידכב םינש וא ףטנ וריתוה לבא ,םירחאל ורכמ ,ןבומכ ,בלחה תא .ונלכ םיסנרפתמ ונייה
 המהבהו םדאה יכ  ,וניבת אלה  דיגא ידעלבמו ,  תיבההינב דעב "שרגה  תרידק. תא ןבלל

 . הסג הליכאב התוא וקנפ אל ,איהה המהבה תא ובבחש המכו ,רתויב וגנעתה אל ונתיבב

 ונלכי ול. .ונתיבב .פוטח 6656900 *  ןיעמ ויה םיבוס !םמש רכד ןאמ - םיבוסו

 ."םחלב םיעבש םלוכ םידליה ויה זא יכ , החנאב תרמוא ימא התיה , ונתרפל םיבוס תתל

 יל .יתינק זא יכ ,החנאב תרמוא הריכבה יתוחא התיה ,ונתרפל םיבוס תתל ונלכי ול.

 ונייה , םינטקה םידליה , ונחנאו .םיבוסב היולת התיה תיכה תחלצה ,רוציקב . , ."תחפטמ
 תובשחמ בושחל יתלחתהו טעמ יתלדג רשאכו ,םיבוס ,םיבוס +:םילודגה ירחא םיללממ

 תישאר ,חיורהל ליחתאו שיאל היהא רשאכ :דימת יבלב רמוא יתייה ,יבא"תיב לע

 , חיורהל יתלחתה ,ורבעו ופלח םינשו םימיו ,ונתרפ דעב םיבוס גישהל לדתשא רבד
 לכו ,הרועמ ורפתנש םילענמה ולב רבכ - ונתיב תא הסנרפש הרפה (םישנא ןיב יתאב
 + . + ידי לע ולגלגתנ ףוסרףוס םיבוס לכא ,םיבוסל התכז אלו הבוטב התאר אל הייח ימי

 ! ונתורפסל
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 יכ .ןויצדיבבוחל  םיקקזנ ויהי הנש האמ דועב םג אנוואקב יכ , בושחא ינא לבא , ארוקה
 .רסומהדילעבו :הלואגה תא .םיבכעמ רסומההילעבש , ורמאי םש םישוחפ לש ללוכ ילעב
 םינגרמ תוירבהו .הלואגה תא םיבכעמ םישורפה לש "שדחה ללוכה. ילעב יכ ,םירמוא
 הלואגה תא םיבכעמ , םהיתופיסאבו םהיתוקלחמב ,םהיתוליכרב ,ולאו ולא יכ  ,םירמואו
 םיפיה םינינעה לכל .הלכתו ץק היהי אל | ,הארנה יפכ ,יכ ןעו .. .תולגה תא םיכיראמז
 - תוליכר לכ ,ינשה דצמ זורכ - זורכ לכו ,ינשה דצמ הפסא ללוחת הפסא לכ ,הלאה
 אובישכל םג יכ ,ןימאהל לכונ הנה . . .ודגנכ ליווקספ - ליווקספ לכו  ,הדגנכ תוליכר
 יכ , אובל דחפי אנוואקלו ,רהנה רבעמ  ,"טוסקילא.ב רוטעי אוה .אנוואקל אובי אל חישמ
 םינש רחא םג ,ןכבו ....וללה ןיסירתדילעב לש תקולחמב ומצע תא סינכהל ץופחי אל
 -לוחל 'א םויב התיהש הפסאה איה הדבכנ ןכ לעו ,ןויצריבבוחל םש םיקקזנ ויהי דוע הברה
 .ןורכזל יסקנפ,ב בתכיש רברה יארכו . תוכוס דעומה

 תוכזה , תוחפל , לגלגתת םא ,חמש היהא ,"רכרל רוסא.ש ,תאזכ הער תעבו
 ,ידי לע תאזה
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 ידוהי ומצמצ יכ , ןויצהתבח םע תזא הפיפכב רודל תולוכי ןניא רסומהילעב תכו םישורפ
 ילבמ  ,םהיתוקלחמו םהינוממו םהיללוכו םיסומ"ילעבו םהישורפב םחיתוחכ לכ תא אנוואק
 : תעדל לכוי ימ = .רברל תרחא הבס ילוא וא .., .ןויצחתבחל םבלב יונפ םוקמ דוע ריאשה
 הלק חיש וליפגו , הרשההירעד יליבש לכ היל ןיריהנ רשא ,  תאזח ריעב שי דחא רפוס
 ונל ולגנ תעלהתעמ םסרפמ אוהש ויבתכמ, ידי לעו , ונממ הרתפנ אל 'תינברו בר. ןיבש
 רמומדלעבו שורפו גר לכ לש *ןיסבוכדתומישר,  םג עדנ טעמכו  ,רפומה-ילעב תומולעת
 שרפי אל תאז קר ,הזח יקבה רפוסה וגל שרפמ לכה תא - ;בשומה םוחתב הבישידשארו
 הז ןינעב םה אנוואק ישנא יכ = םירמוא שי ןויצדתכחב אנוואק קלח ערגנ עודמ +ונל
 ,המוהמה ימיב , תחא םעפ ולשכנש ןויכמ יכ ,"שורק רקור וניא ןזחח לע סעוכה,  תניחבב
 תא ינא ערי .הזב ןימאהל השק לבא , ץראהחבושיב םינימאמ םניא בוש - הבומ אל הינקב
 םש ודיספהש םוקמב, :םהיפב רוגש םגתפו ,ללכ םינדחפ םניא יכ , הלאה םישנאה
 םיקסע תושעמ ודחפי אל הנה ,םינוש םיקפעב ולשכיו ודיספיש חמכו . , ,"חיורהל םיכיחצ
 וצפחי אלו ןושארה ןויסנה רחא דימ םהירוחאל ועתרנ בושיה ןינעב קר עודמו ,םישדח
 תרמוא אנוואקב ןויצחתבחו ,רבדל שי רחא םעט יכ ,תאז ןיא - %דוע ץראה תא תעדל
 דעומההלוהל ינשה םויב תאזה ריעב התיהש הפסאה ראמ יניעב הרבכנ הז ינפמו ,ינושרד
 החשהדירעמ רפוסה ונל רפסי התודוא לע .יסקנפ.ב ןורכז בתכהל איה  תיאדכו .תוכוס
 ,(9:4 "ונ , ץילמה,ב)

 יב ,םריעב תובו םינש הז ואר אלש המ אנוואק ינב ואר אוהה ברעבוע . ..
 לובגב םבורו םשארַּב םידמועה ּונידוהימ םישנא רפפמ םש ןואגה ברה תיבל ואבו ופסאנ
 אלש הרצ לכ לע םינתונו םירזוהו םינתונה ,טרפהו ללכה יגינעב קלח םיחקולה , תודהיה
 ,בושיה תרבחל םיובחהה בהכב ואב םוט הלאמ םיבו יכ םא ,ךימת םמע לע אבת
 השרומהל ליעוהל םידבכנ םיבדנתמ ואצמנ ףוסל .ולפלפיו ,ועמשיו ורבדיו בר ןמז ובשיו
 הרשע-תהאה העשבו ,םירכח רשע-השלַשכ ופסונ דמעמ ותואבו ,םירבהה ףסכ תפסאב
 ןמזהש השע תוצמ ושע יכ ,סנימאהב ,ןוצר-יעבש ,יל המָורמכ , םהיתבל םיפסאנה ובש
 ."םתבוח תא תאזב ואלמוו ,אמרנ

 םיארוקו הז רפסמ ינפמ םידחפמה םישנא םנשי .דאמ בבלמ רשעדהשלש רפסמה
 רתוי אוה רשעחהשלש יכ ,ינא עדוי .ידמע ןכ אל יכנא לבא 'דשה לש רסירת, ול
 -תבח תונש הרשע שמה ירחא םאו .ספאמ רתוי -- ללכנו .. .רשע דחאמו רשע"םינשמ

 ירחאו , הששו םירשע ופסותי - הנש םישלש ירחא הנה ,םירבח רשערהשלש ופפותנ ןויצ
 .ופסותי המכ ,ךגה ןובשחהלעב םא , ארוקה יביבח ,ךמצעב התא בושהו אצ . . .הנש האמ

 - !הנש האמ דועב. :רמאת ולאכ ,ןוהמתב ילע טינמ ךנח יכ ,יביבח ,ינא האור
 ךרוצ היהי אלו ,"םידוהיה תנידמ. ןנכתו הנבת ,חישמ אובי רבכ אלה הנש האמ דועבו

 םידקיו םידבכנ ; ישניא ירמא - "חדועסה תעשב ףכה החקי. ; התע םנכומב *ןויצייבבוח,ב ונל
 בבוחו בבוח לכו ,לודג ןומשחל התע תפרטצמ הטורפו הטחפ לכ .ח תע ןויציינבוח ונל
 יביבח ,התא בושחת חככ ..."!הנש האמ דועב לבא .. , לורג רתוי דוע ןונשחל ףרטצמ
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 .םישעמו תוגשהמ

 רבכ ללכהו טרפה לע םינוש  םילוכלבו אושהתולילעב : רקיעה .אוה הז אל - ומפשהב
 . . . ארונ דחא לובלכו אתכירא :הלילע איה הלוגב ונלש אירומסיהה לכ טעמכ .ונלגרוה
 .םימלועל היה רבכ הזכו הזכ ,םולכ ךכב ןיא ,דחא ידוהי לע תחא הלילע דוע הפסונ םאו
 ףא ,שמעה סוחי רכד לע תאזה הלילעה ןמ תאצויה הרו תה ונל איה הדבכנ לבא
 סקנפ-ב בתוכ יתייה ולו .הזל הז ונחנא וטפוחי רבד לע - רתוי דועו ,ונילא ,םירואנ רתווה
 תוטורפדיאצח יח .בדנל ידכ םא ,ונמע ייחב םינטקהו םילודגה םירקמה תא דימת *ןטק
 ךרוצ לכ ןיאש וא ידעלב םג םיעודיה םירבד רודל רפסל ידכ ,טושפ וא ,בושיה תבומל
 ןה יכ .הזה טפשמה רכזל  תורוגא יח יתבדנו רפסב ןורכז תאז יתכתכ זא יכ - ,םתעדל
 ינומלא בדג הנורכזל רשא ,"אתלותב יאה לש התעדהתולק, ןמ אוה דבכנ רתוי ןפוא לכב
 , םיארוקה .טחנא לכונ אל ,ןבומכ .66 'ונ ,'ץילמה.) בושיה תבוטל תורוגא םישלש
 תא תעדל וניכז אל יכ דחא ,יתמאה ןכרע תא תעדל ,הלאכ תובדג ארקמל "םיגנעתמה-
 איהשכ יכ ,רשפא דאמ .. . התעדהתולק  ביטו התוהמ ,איהה "תירוטסיהה הלותבה.
 , הלאכ םירבד יכ ,תורוגא םישלשמ רתוי הברה תווש , התעדדתולק  דוחיבו , המצעל
 תעדל וכז אל םיברה םהיתונועב רשא , םיארוקה להקל לבא . . .רועש םהל ןיא ,עוריב
 .. .רפסב ןורכז והבתכנש ,ךכדלכ בושח ,יתעד תוינעל ,רבדה ןיא ,"התעד-תולק,ו התוא
 ;דואמ רבכנ הזה ןויסנה יכ ,שיחכהל ןיא , תישעמה ןויצחתבח דצמ ,רחא דצמש יפהלעדףא
 ,הלותב לכ לש התעד-תולק ןורכזל בדנל ,הזה הפיה גהנמה גיהנהל לדתשנ םא יכ
 ג יכ ,  דיגהל קר יתצפח ,ירבד תרטמ איה תאז אל ךא ...טעמ אל םוכס יאדוב ףוסאג
 יאדכו , תורוגא יח ונורכזל ובדניש אוה יאדכו ,עודי ךרע ול שי סופרד לש וטפשמ
 .ןטק סקנפב בתכהל םג אוה

 יסילודגה םיסקנפה, םה םיער .הזכ *ןטק סקנפ, דאמ בוט יכ ,ינא אצומ ללכב
 המ וב םיכתוכ וגמצעב ונאש , ירבע ןטק סקנפ לבא ,ונתודוא לע םהב םיבתוכ םירחאש
 םניאש יאבהרורבד המכו המכ הנכס לכ 2 בותכל לכות הפ .דאמ אוה בוט - ץפח ונבלש
 םיארוקה ולכקי בותכתש המ לכו ,ןהטנ רבכש המ ןוחטלו רוזחל , םידירומ אלו םילעמ
 . +. תופי םינפ רבסב

 לש הפסאה תא םג ןורכזל וב יתבתכ התע יכ ,יסקנפ לעב. יכנא יתווה ולו
 התכזו בוט סשל התכזש ,הקיתעו הלודג ריע , לארשיב םאו ריע איה אנוואק ו
 םיליכשמלו  םיברהריקידצמל .התכז  ,רסומדילעבל  התכזו םישורפל התכז  ,םיבומ םישעמל
 רבדל התכז אל לכא ! תורחא םירע םהל וכז אלש הברה םירכרל התכז ,רוצקב .. 0

 תעב .ןויצריב בוח ל התכז אל --:ול וכז ,הנממ תונטקו תולורג , תורחא םירעש ,דח
 ,םישורפ לש ללוכ אלו רסומדילעב לש תכ אלו יללכ בר אל הב ןיאש .אנליווב רשא
 - קסנימב ,האממ רתויל - אנדורוהב , תואמ ששל עיגמ הכימתה תרבחל םירבחה רפסמ
 תבישיש ינפמ ילוא .השלשו םישלש - ערה-ןיע ילב + םרפסמ אנוואקב הנה ;האמל
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 רוסא ןפכו ,תופסא בהוא הז ,ןהב דומעל לוכי ינומכ "שלח ידוהי ןיאש ,תושק
 רופא ןכבו , רפומהרילעבל .םידגנתמה ןמ אוה הז (הפסא תודא לע רבדל טפינומילופל
 ; םתודא לע םג רבדל רוסא ןכ םאו ,'םיביחרמה, ןמ ישילשה ; רסומהדילעב תוכזב ךופהל
 , רבדל םנמא םיריתמ םה .רבדל רופאו ,"ותשלוח. ול שי דחא לכ - ישימחה ,יעיברה

 ,םיארונו םידבכ םיגלונומב ,'ריל. ךלמה וא "ט למ ה. ךיסנה לש ונושלב ,םנונגסב ,םתומכ
 יאדוב . . . ץמוח גולה יצח תיתש ולאכ ,לועשבו תוחנאב  ,"תוניצר,ו סעכב , םערו זיזחב
 לכו ,וז הכאלמהילעבמ ינניא ינא לבא ,ןכ רבדל םדא. לוכי םא םיענ המו בומ המ
 . םהמכ תויהל יל ליעות אל יתולדתשה

 .רבדל רופאו "הרופא תונציל. יכ ,ןלציל אנמחר ,"ןושל ילב. יתראשנ ןכבו
 ילע ורפאי אל ,תוחפל יכ .הוקא ,"םיימינפה ונינינע- תודא לע רבדל רוסא םא ,לבא

 לש ותבכרמ ,קרמ סיב לש ובלכ ,דקתשא לש אקיטילופה תודא לע ,םירבד םתס רבדל
 לארשי ינב וניחאו ,ונל םידירומ םניאו םילעמ םניאש םינינע ,המודכו ,רו פ לש ובכרו ינדב
 ,םתודא לע רבדל ופהאי

 ! םירבד םתס רבדנ , ןכ יהי
 המב ןיאבו .םיפלקב םיקחשמה ורמאי - "םיעבורמב םיליחתמ , ליחתהל המב ןיאב.

 ,רמוא םא הגשא אלש יל המודמכ .םופירד לש וטפשמב ליחתנ , ןומילופ ליחתהל
 , היתוקת לכ םע "האיליזב. םג .התע ונמע תובשחמ לכ זכרמ אוה סופירד לש וטפשמ יכ
 תוחפה לכל וא ,וחכשנ טעמכ - ןהב םיולתה םינינעה לכו 'ןהיתונקת. םע תופסאה רתי םג
 , דאמ טלוב ןפואב ונל הארי הזה טפשמה , תמאבו .סופירד לש וטפשמ ינפמ ,וחדנ
 . הבוטב אל םא , הרצב םיחא ,ונחנא 'םע. םא יכ ,'רדע. אל יכ , תופסא הברהמ רתוי ילוא
 - ויחא תא ידוהיה רוכזי הרצ תעבו ,"טעביו ןורשי ןמשיו. :אוה ןשונ ןשי ללכ - הבוטב
 ונחנא ןיא יכ  ,רמאהל הנתנ תמאה .ונמע לש תדחוימ הנוכת איה וז .והורכזי םה םג םהו
 רשא , םהה םילודגה לע ובלב אניט ןיעמ שיגרי ונתאמ דחא לכ ;'ונירידא- תא םיבהוא
 דוע לכ .תאצל ויה םיכירצ ונתעד יפלש הדמב םהיחא תרזעל ואצי אלו ,םהל רתס םפסכ

 ןויכמ לבא . . .םהמ ונחנא םיקוחר רתוי דוע ילואו ,ונממ םה םיקוחר ,הולשב םיבשוי םה
 וילע ארקנש לארשי םש ליבשב יכ , ונחנא םישיגרמ דימ ,םהמ דחא לע םיאב םירוסיש

 הולשב סופירד בשיש העשב .. ,ותוא הבהאל ונכבל בושי דימו ,םירוסיה וילע ואב
 וצפח אלו ,ותוא ועדי אל םהו ,ויחא תא עדי אל ,יתפרצ אבצהריקפ רותב ,זירפב
 לארשי לכ הנה , הלודג הרצב ןותנו ותלודגמ דרי רשאכ ,התע ,ויחא תא שיא תעדל
 תא אלא ,םודרגל ולעה דבלב סופיירד תא אל יכ , שיגרי דחא לכ  ,ורעצב םיפתתשמ
 תוארההתדוקנמו ."םירשההיא.ל ,לזאזעל וחלש ונתאמ דחא לכ תא ,ומע לארשי לכ
 םע - וזכ הבורמ הדמב ויחא תרצב שיגרהל לוכיש םע .הזה טפשמה ראמ דבכנ תאזה
 עשר וא קידצ אצי םא ,אל וא סופידד לש וטפשמ תא ורקבי ובושי םא ,רדע אל, אוה
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 ,םישעמו תובשהחמ

 ד כר רככת ת₪תע ₪₪-

 םהמע רבדא ןעמל. ,ןוילעח רודמבש  ,יםיניצר.ה , םילודגה םירפופה לא למע ברב תולעלו
 השק .דואמ ילע .השק היה הזה :לוטלטה יכ ,ןיבת אלה דינא ילבמו  .םכרד יפ לע
 הפ רתויו ; הלעמל הטמלמ תולעמב תולעל , תונקזה ילגר תא חירטהל "הנקזה תונשבי
 רפסל טסינוטילופמ םאתפ ךפהתהל , ינחורה , ימינפה רבשמה השק ,הזה לוטלטה השקש
 טעמו שארדתולק טעמב בותכל לגרהה - ריכזמ ינא יאטח תא - יכ . . .םירמאמ לעב דבכנ
 םידפוס םנשי ,רחא ןפואב בותכל ולכוי אל יתועבצאו ,ינש עבטל יל היה רבכ תונציל
 תחא ,הנושמ שאר"דבוכב דימת ורבדי רשא - םיריעצה ןמ אקודו - הרוחשדהרמ ילעב
 הטיסרכינוא .רבד לע םא ,לגרה ןהב לע תלבי וא האיליזבב הפסאהנ רבד לע םא ,איה
 ,שארהרבוכב .ורבדי לכה לע ,לכה לע - ,גנח לע החרפש הרפ וא םילשוריב תימואל
 הגוכת יאדוב ..רשכ רפוסו ידוהי שיאל יעבדכ , םיעמ"ילוח לש תוחנאב , אמיחרו אליחדב
 'תוממורה תארי. ןיעמ שיגרי ונתאמ דחא לכ .הל הכוז םדא לכ ואלו , איה םיהלא תתמ וזכ
 שיאה שיגרמו ילח המכ : רמאי דחא לכו ,השודקד תובהלתהו תונמחר לש םינפה הארמל
 הקרזנ וייחל םירשעה תונשב רשא ,ימולע ימיב יל היה דחא רבה .וב הכרב יכ תוא !הזה
 שולתל וירבח ותוא ואישה רשאכו . ומפשל ביבס וססונתה תונבל תורעש יתשו ,הביש וב

 המ :לכה ורמאיו ,ולדגיו ולדגי ,אברדא ןוה לכ דעב אל. :ןואגב בישמ היה ,ןתוא
 --" אוח תומשחמ-לעב יכ תוא ,וכ הקרז הביש רבכו םימיל אוה ריעצ דוע ,הזה ךרבאה דבכנ

 האנ לכה , לוחמ לכה .יורש לכה הנקזל .חבורמ תלעות ואיביש שי הנקז ינמיס , ללכב

 םנמא לטומ רבדה .לוחמ לכה הנקזל - רקש טעמ ,אפצוח טעמ ,תוזע טעמ :האיו
 ...תלהק הב הנמש םינמיסח לכ םע האב איחשכ , הנקז ימיב הנקזה הבוט םא ,לודג קפסב
 -- ויתוחכ רחבמב םדאהו "ןוכנ לע לכה. דוע תע , םימולעה ימיב יכ  ,רבדה .רורב לבא
 , ונתורפסב הארנ תאזלו .הנקז ינמיס וזיא םנשי ןיע"הארמל םא ער ןיא םחה םיבוטה םימיב
 ,וחנגי ,לרוגא דצב בקע , וכלהי םתנעשמ לע . הנקז ינמיס םיארמ םימיל םיריעצה אקוד יכ
 .םינקזכ שטמ -- העד ילעב לבא + םימיל םח םיריעצ דוע :ורמאי לכהו - וחנאי ,ולעשי

 לכ ואל לבא ,דחיב תורחבו הנקז לש , תאזה האלפנה הלוגסה איה םיהלא"תתמ יאדוב

 שיש טעמכ ,וניתונש יפ לע ,יליגחינב םירפוסהו ינא . הלאה תונחלשה ינשל הכוז םדא

 ,םירמואה ,םיריעצה ונידגנתמו ,ליעל יתבשחש םירישכמה לכ סע םינקזכ רבדל תושרה ונל
 רבדל עבטה ךרד יפ לע ויה םיכירצ +, ולנדי סימולעח סשבו , ונממ םימיל םה םיריעצ יכ

 הברה ואר רשא  ,רודבש 'םינקזח. .רדסח . ךפהנ המכ הז ונתורפסב לבא , תרחא ןושלב

 ץרפתי םישמ ילבמ רשא שי , תובר תופסאו תובהלתהו תוירועתה ינימ לכ  ,םהייח ימיב
 רימ םיריעצה םיכרבאהו . . .םימלועל תיה רבכש שדח הארמל םהיפ יחתפמ לק קוחש

 . ופצקתיו ורמרמתיו ההובגחהחובנ ורבדיו םיפוסולפ לש אגתב ופטעתי
 ןושלב םח םג ונילא ורבדיו ורבעי תודחא םינש קרש ,ינחטבומ !יבא יהלא לא

 תוריזג ונילע ורזגיו ורמרמתיו ופצקי התעדתעל ; דאמ ער בצמה התע"תעל לבא . , ,תרחא
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 אל הנה - 'חלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיה. : קדצב רומאל לכויש ימ שי םא

 אל ,אינודנב תונבר ול שיש ןתחו השוריב תונבר ול שיש ןב אל ,  ללוכ הזיאכ חנוממ |
 , תומוקמ ראשבו אניטנגראב תוירבעה תוינולוקהב םידיקפה אל , רובצדיכרצב קפועה "ריבג

 ...לומתאמ 'םיינויצ,ה אל  םגו , םהיכמותו םישורפה אלו  םהיקיזחמו רסומההילעב אל

 .ירבעה טסינוטילופה - אלא

 תישענ התיה ותכאלמ תע ,םיבוטה םינושארה םימיה תא רוכזי ירבעה טסינוטילופה

 רוכזי - , ונמעב לפנ רבד לכ לע ובבל םע רשאכ רבדל ול הנתנ תושרו , תעדה-תבחרהב

 םוגרת הפי .רבדל רופאו ,"תונצילה לע ורזג. התע ורבע ופלח םיבוטה םימיה .חנאתיו

 ישאר - קלב ."ירומאל לארשי השע רשא לכ תא קלב ארי :בותכה תא דחא "נר.
 השע רשא לכ תא קידצה ארו ,ןכבו .קידצה - ונייה , ךומכ" ךערל" תבהאו' לש תובית

 םינוממה לע רבדל רוסא .רבדל רוסא ,"ירומא אל. - לבא .בטיה אוה האור , לארשי

 רוסא | תומזערת םהל ויהיו םשו הפ םינוממה ועמשי ןפ , ץראל"ץוחו ץראב םיללוכב
 רבדל רוסא ; תומוערת םהל ויהיו  םישרויה םינברה ועמשי ןפ , תונברה תשורי לע רבדל

 לע רבדל רוסא | תומוערת םהל ויהיו םהידגנתמ וא םה ועמשי ןפ  ,רסומהרילעב ןינע לע

 , תועדההילעב וניריבג לע רבדל רופא ; תומוערת טהל ויהיו םה ועמשי ןפ ,"תובוטההילעב.

 רוסאש רמוחוהלק לש ונב"ןב רמוחוהלקו ; תומוערת םהל ויהיו םה ועמשי הלילחו הלילח ןפ
 לש קסעה .בוט אל - הנפנ רשא לכב  ,יביבח  ,רוציקב .. .השדחה תוינויצה לע רבדל

 .םינורחאה םימיב דואמ לקלקתנ ,ירבע קסע לכ ומכ ,םינוטילופ

 ,קסע אלב השדחה הנשל ינא םג יתראשנ  ,וניחאמ םיגזומה יפלא תא דחי ,ןכבו

 ,"והער תכאלמב די חולשל, ,ידוהי לכ ומכ ,יתיסנ ,יחלשה. לש הרצקה הקספהה ךשמבו

 תבשל יתצפח ץפח .הנוגי אל חרכהה + תושעל המ .םירמאמ בותכל - ןדיד  ןודינב

 חדבל .ובהא רשאכ , יחאל "םינולע. ןיכהל  ,ונתורפס לכיה לש ןותחתה רודמב החונמב

 בלרבוטמ םימעפל קוחשל םג , םרעצ תא גיפהל , הלאה תוערה םיתעב םתעד תא טעמ

 , םירפוסה יחא לש םזגר ילע ץפק הנהו - ,ולכ רבכ וניניע תועמד רשא תעב ,םהמע

 רבדל יתזעונש , "שאר תולק.ב יתאטחש אטה לע להקה תעד ינפל ןידל יתוא ונימזה רשא

 איה הרוסא יכ ,יתונמוא לע ורזג סעכ בורמו , םידבכנ םינינע לע "םימערו םיקרב. אלב

 ספטל יתיסגו ילע הביבחה יתריד תא יתרקע ,ימוקמ תא יתבזע , הרירב ןיאבו ,להקב אבל



 .םישעמו תובשחמ

 םהינבל השוריו קסעו רחסמ , םודרק םתונברו םתרות תא ושע יכ  ,הזב םימשא םמצעב םה
 . םהיתונבלו

 .הלחת הערה האצי םהמ . תולודגה םירעב םילודגה םינברה ידי תחת תאזה הלשכמהו
 םדא קר ףוסדףוס :אוה לודג םא ףא ,םדא לכ יכ .תונטקה םירעב ןכ ירחא הטשפתנו
 לקלקת םהילא ותכהאו ,םתחלצהב ץפחו וינב תא .בהואו ,םדודרשב ,השארדילי ,אוה
 אל עודטו ,הרותב םהמ. לודג ןיאו םהמ בוט ןיא יכ ,המדי ובבל םותבו ,הרושה תא
 הרותהו דאמ לודנ היה הרותה דובכ רשא תעב ,םינפל לבא +וירחא ואסכ תא םה ושרי
 . המואמ הדובכ לע ורתו אלו , הילע המוח םיסנרפהו םיניהנמה ויה ,  הרקיו הביבח המצעב
 ברהו .ארדב דח ,םסרופמ ןואגו בר התונבר אסכ לע בשויש ,הזב הלהקה דובכ ואר םה
 תא שקבל םג הסנ אל ןכ לעו , תונברהו הרותה דובכ לע ורתוי אל יכ ,ותלהק תא עדי
 ,םבל ול שחר רשא דובכה לכב ,םיסנרפה ויה אל ,שקבמ היה םאו . וינבל השורה

 םיבבחמ םניא הלהקה יסנרפו ,דרי הרותה דובכ רשא ,התע ןכ אל .ותשקב תא םיאלממ
 ברה םאו .םהמכ ןיאמ סומנהילעבו םילודג םוסנתפא ,בבלההיכר םגה ןכ לע ..ללכ התוא
 -רתוי וא תוחפ הרות טעמ - + ונוצר תושע יתלבל רשפא ךיא ,ותומ ינפל םג המו ,שקבי
 .םולשב אובי ומוקמ לע לכהו הלהק ראשת הלהקה ער ןיא

 הא הגרדמ לע תדמוע רבכ תינחורה תונכרה .הטמ הטמ הרותה דובכ דרוי הכ
 םישוע סנואב ומכו לגרהה פ'ע קרו ,םעה יפ לע דוע ודבכי אל םהינש ?םעטמ תוגברה םע
 יוא - יעורזמ ינלק ,ישארמ ינלק + תרמואו ברוח .רה תוברוחמ תאצוי לוק"תכו ,בר םהל

 ! היות לש הנובלעמ תויובל םהל

| 
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 יקפניול .ל .א
 |, נבנו 2

 היחמ תתל תחת , תרגוב תב וירחא ריאשהו ריעב תומי יכ ברו .םירחא תומוקמב םג וז
 ,'ץילמה.ב יתארק הלאה םימיבו . אינודנ םוקמב 'תונברה. תא ונתי -ותבל אינודנו ותחפשמל

 םיעידומ ונגה, :רמאל ,קסנימ ךלפ ,"ולאח, ריע ישאר תאמ | העדומ 44 יונ)
 םירשעב ,ל'צז . +, ונברו ונרומ וננודא ונישאר לעמ חקלהב ,לודגה ונרבש ירחא יכ , םיברב

 םינברה תשלש סעטמ םויב וב זרכוהש יפכ ,ונשפנ לע ונרסאו ונרמג , הז ןויס חריל העבשו
 . תינברה תא הושנ םרט בר וגל תחק יתלבל , ןורחאה דובכה תא קלחלו ול דופסל ואבש
 ותשקבו ונבר ץפחכ , השאל ול ל'ז וגבר תב המלעה תא חקיש ברל המידק ןיד יכו 'יתש
 תשגל וניהי אל (א :רשא רתאו רתא לכב יד ןנברו ןנרמל עודי יוהל כ'עו , ותומ ינפל
 תרטעו אלשצא התואל יוארה לכ (ב . םהיתבב ובשיו ודבכי ,ונריעב תונברה תרשמ תחקל

 חולשל הבאי , וילא אשנהל ונבר תב לכותש ,שורג וא ןמלא ,רוחב אוהו ותמלוה תונברה
 ותלהת תודיגמ תודועת ןכו ,ונרוד ילודג וילע וכמסש  תוכימסהמ  תונמאנ תוקתעה ונל

 דובכ רחא חלשנ .ברקנו רחבנ רשא תאו ,הרצקב ויתודלות תא דחי , םימסרופמ םישנאמ

 ++ .ונריעב הארוהה סכ םג ,כ'ור תואמ הזיא דבל ,אינודה ,תוא ר ה לו תו אר ל ותחקל

 ."ל'ז חונמה ונרומ םוקמ תואלמל

 םוחתב "האמה ףוס. לש תועדומהמ תחא , "חרפו רותפכ. הלכ איה תאזה העדומה

 לע רסא ורסאו םתעדב ורמגש המב , היסנרפו ריעה יגיהנמ ושע לודג רבד , יאדוב .בשומה

 םיכורב , התסנרפל חוטב רוקמ הל ואצמיו תינבדה תא וושי םרט ,רחא בר תחק ילבל םשפנ

 אסכ תא אינודנ תתל יתלוז , םירחא םיעצמא ואצמ אל םאה לבא . בוטה םבבל דעב ויהי

 רשא תאו. :הלאה םיטעמה םירבדהל בל תתל ,יביבח ,םכשקבא דוחיב +ריעב תונברה

 ! תוארהלו תוארל :וניבתה ."תוארה לו תואר ל ותחקל דובכ רחא חלשנ .ברקנו רחבנ

 רח בהל דמועה בר לכ רשא ,תונוש תולהקב גהנמה ,אקירימאב יכ  ,םירפסמ

 .םישנ-תרזעל תיפרגוטופה ותנומת תא םג ,ויתוכימסו ויתודועת דבלמ ,םדוקמ חולשל וילע

 וננה "אקירימא-ב -אל םאהו . הריחבה לע דומעל לכוי אל ,םישנה יניעב ןח אצמי אל םאו
 הרותב לודג אוהו ,המותיה ריעל 'ןתחרבר, אב הנה :ונשפנב אנ הושנ -- ?ונחנא םג
 אצמ אל "ומטוח. . . .יכ ,ספא .ויניעב הדעהו הדעה יניעב ןח אצומ אוה . הארוהל ךמסומו

 ,המכח אלו הרות אל וב ןיא ,ךפהל ,יכ וא .. .אצי ופגבו אבי ופגב-זאו . תבה יניעב ןח

 לבא וא .. ברל דחבי אוהו -- תשרויה המלעה יניעב ןח אצמו םיזראכ רוחב אוה לבא

 יכ  ;רבדה .רשי .המלעה יניעב םגו ,הדעה יניעב .ברהו ,ברה יניעב ןח האצמ הדעה

 תמאבש ומכ ,בר אלב ריעה הראשנ םעפה דועו ..,אוה ויניעב ןח האצמ אל הלכה

 תונברה. תא דחאל םדיב התלע םרט ועגיו ולמע הברה רשא ,יבגנה ריע. התואב רבדה היה

 ילודג ; םיבוטו םילודג םינבר ואב יכ ., ,הלותבה תולאשמו ריעה תולאשמ ,"תושיאהו

 , השוריה לבס ינפמ ,ולבקתנ אלו ,  הארוהה

 .וננואתי אושל !םהמ הלג יכ םדובכו , דריש הרותה דובכ לע םינברה וננואתי דועו
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 .םישעסו תוגשחמ

 == - - = רי יא תי ד

 ןכ ירחא וחקולו ,הדשה ירעב ,רעצמה ירעב םתונבר תא וליחתה םלוכ . םנמזב םימסרופמהו

 ךומס בלב הרותה לע דוקשל :הנטק ריעצ לודנה ברה זא היה לוכי הכו .םילודגה םיכרכל
 . .ורכש לע אב ותנקז תעלו ,רעצ ייח יחו הברה לבס אוה .אובל דובכה ףוס יכ ,חוטנו
 . השוריב תולודגה םירעב תונברה רובעת תונמחרה ינפמו יבכשד ארקי ינפמ .התע ןכ אל

 לכו ,ולעי הכיא יכ ..הלודגל תולעל הוקת לכ םהל ןיא תונטקה תוריעב םילודגח םינברהו

 , םהירחא אסכה תא ולחניש ,םישרוי םהל שי תולודגה םירעב םינברה

 ,יתוארב לבא .אתיירואל סופורטיפא אלו לארשיב בר ינניא ,טושפ ידוחי יננה יכנא

 ילכיהמ תולוק. םיאיצומו םיפפאתמ םהש דועב , הזח ןינעה לע הקיתשב םידבוע ונינבר יכ

 -- /זארבי אל םג ילואו ,וארבנ אלו ויה אלש םירבד לע םימש םיערוקו תומלוע םישיערמו

 יכ , וניבי סרטה - +םישחמ המה עודמ :םתוא לואשלמ קפאתהל לכוא אל , תאז יתוארב

 תחא השוהי חכב יכ ,וניבי םרטה ?דופיה דע תונברה תא תורעל הזה השוריהרלבס חכב שי

 םתוא רשא ,"לארשי תמכחל שרדמ יתב. הרשעמ רתוי חברה חרותה דובכ תא ליפשהל וזכ

 דימת הל ואבש םישדחה תוחכה - ויה תונכרה לש החחובגו הפקת לכ +דאמ םיארי םה

 התנומתב תועפרה תא וארבש ןח ןה םירפוס תאנקו םידמולה דצמ תורחתהה .םעה ךותמ

 ןוכנ סיסב לע הדטעו הקזחו האירפו הבוט התיה , היתוערגמו היתונורסח לכב ,רשא , חנשיח

 תא הילעמ הקיחרה תונברה .רדסה הנתשנ התעו .המע שדח רימת היה הדונכו ,םייקו

 רשכומ םא .ןבל באמ השוריב תרבוע ,"הבוט תודהי, ןיעמ יהתו ,"תישפחח תוהתפתהה.

 ירפ. ,בוט ידוהי אוה - ותמלוה וניא וא ותמלוה ותרטע םא ,רשכומ וניא וא הזל ןבח

 תודהיה.מ תונברה העורג דוע ילואו .ול תדמוע םתקדצו ותיעסמ  ויתובא תוכזו ,יקידצ

 ,םידכנלו םינבל , תוחפה לכל ,השוריב תרבוע "הבוטה תודהיה. רשא תחת יכ ,"הבוטה

 תרגוב תכו תומי יכ .בר . תולותבל דוחיב ,"תונב.ל םג השוריב רובעל הלחה תונברה הנה

 , ברה אוה - איה רחבת רשא תאו , ותבל ותונבר הרבעו , ול

 תחיחב םא ."השוריה תטיש. ילעב ושע לודג רבד , ינוציחח רודהה דצמ , יאדוב

 לש *סתוינוציח, הברה ןקותתש קפס ןיא , תולותבה ידיב דוחיב , םישנה ידיב היהת ברה

 ילודגמ הברהב הכ דע וניארש ומכ  ,רעוכמ ילכב הראופמ הרות דוע הארנ אלו , םינברה

 - הזה  גחנמה ידי לע תונברה לש התוימינפ םג ןקותת םא לבא . . , םימסרופמה הרותה
 . דאמ הנופא

 . הלותבה ותכל השוחיה םקתו , הבר תמש ,בגנה ירעמ תחאב השעמ היה רבכו

 לעב םאו ,"הלותבה. םע דחי ריעה תא הקיש ,שדחה ברה תא הדעה ישאר ונתה יאנתו
 יכו +ונעטש םישנא ואצמנ יכ  ,ריעב תקולחמ יהתו .ותשא תא שרגל זילע ,אוה השא

 ילעבו ,וליעוה אל םהירבד לכ לבא + הלותבהלו ברהל המו ,יניט רה לצא הטימש ןינע המ

 . ברל םג רחכנ אוה - תבה וב הרחב רשא ךרבאהו . וחצנ השוריה תטיש
 הטישב םיקיזחמ ואצמנ רככ , איחה הלודגה ריעב הבוטח הלחתהה התשענש ןויכמו
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 יקסניול .ל א

 םינממס וא "םילגרה תלבי,ל תשוכחת איצמהל תחתו , םישוערפה קבאו קיק ןמש םהל
 .זונברל תלגוסמ הטושפ הלובחת איצמה ,רעשה לודגל

 אל ,התוא עדי אול יכ . איהה הטושפה הלובחתה תא קסנימד יוגה ערי אל יאדוב

 רוחכל וידיסחל אקתפ איבמו יברהל עסונ היה אלא , ש"ייב תואבגה תא תונקל ךירצ היה

 ,. .וב אקוד

 אסכ לע םימי ךיראיש וב ינחטבומו , ןורשכדלעב יארוב אוה ןנד חקורה ,היהיש ךיא
 . ותונבר תא ותב השרוו ול ןיא ןב םאו ,וירחא וינבו אוה , ותונבר

 ? לארשיב תאזכ היהתה - + ךתעד אקלס - ותב

 , םעטמ תונברה דבל אל - לארשיב תונברה יכ , עדת םרטה ! יביבה , היהתו ויהת

 הרותה םא + ןתחלו תבל םגו ןבל באמ השוריב התע תרבוע - "תינחורה, תונברה םג םא יכ
 ,םידומ לכה לבא . לודג קפסב לטומ רבדהו , תקולחמ הזב שי - הלש אינסכא לע תרזחמ

 איצממה ברה םא , המואמ אלפי אל יניעבו . הלש אינפכא לע תרזחמ התע תונברה יכ

 םישוערפ לש קבא ןיכהל לכות םא ,ותבל ותונבר תא ליחני ,.ש חקורה , תונברה תלובחת
 תוחפ אל תויהל לכות יאדוב התלהקב "בר, לבא -- + עדוי ימ -- םיעמדילוחל  םינממסו

 ץוחנש םירבדה ראש לכ תושעלו אקתפ תחקלו יברהל עוסנל לכות איה םגו ,  היבאמ

 באמ השוריב תרבוע תונברה תונורחאה םינשב םשה ורב וניאר רבכו . . . הז ןינעב תושעל

 טעמכ . גהונ וגהנמכ םידוהיה םלוע ,רבד ןיאו -, קינלעמחמ םילודג רתוי םיכרכב תבלו ןבל
 ,ויבא אסכ לחני ןבה יכ ,"םיבוטה םידוהיה, לצא ומכ ,םינברה לצא גהנמל רבדה היהש
 .ומוקמ תא ותב השריו ,ול ןיא ןב םאו

 ורפ םה םגו ,םעה לע םיביבחו םימסרופמו םילודג םינבר ןכ םג ויה לארשיב םינפל
 םאו ,םהינב דעב 'השורי, ושקב אל המה ,תאז לכבו ן םינתהו םינב םהל ויה יאדובו , וברו

 2 ולכוי אלש, , בבלההיכרו "םינמחר, םיסנרפ זא ונל ורסח יכ ,םהל ונתנ אל - ושקב

 יגיעו הרותה דובכל רבדה עגנש םוקמבו , בלדיריבא , הארנכ ,ויה וניתובא . םישרויה תרצב

 ,וירחא ואסכ לע ונב תא ובישוה אל ,ומלועל ךלהו רטפנש לודג בר .םחר ועדי אל ,חורה

 ,תונטקה אטיל ירע דוחיב ,םוחתה ירע יכ .ואצמו ושקב ; ומוקמב רחא לודג ושקב םא יכ

 ,הרותה ירידא םילודג םינבר ןהבו  ,ראמ תונטק םירע ןנשי ;ןהיתודג לכ לע הרות תואלמ
 תונטקה תוריעה . הרותב קוסעל יאנפ ול שיו תוטעמ ויתודרש ,וידיב ויתותע הנטק ריעב ברה

 ירה , הלודג ריעל ברה אבש ןויכמ יכ הרות אצת ןה מו  ,םינברל שרדמהיתב תמאב ןה
 , הלאה םינברה וחקול ןכבו ,המשל הרות דומלל יאנפ רוע ול ןיאו , להקה ןינק אוה
 "תועסמה, רדס תא עדנ אלה ונלוכ ונחנאו . תולודגה םירעהל דובכ רחא , תונטקה תוריעהמ

 הרעצמ ריע ,"שאר,מ עסיו :םינש שלש ינפל רטפנש ,המואה ביבח ,חונמה ןואגה לש

 עסיו , קודורהאוואנב ןחיו זיוושנמ עסיו ,זיוושנב ןחיו ןאזשרכמ עסיו ,ןאזשרבב ןחיו ,דאמ

 םילודגה .םינברה .רתי לכ לש תועסמה ררס היה הככו ! אנוואקב ןחיו  קודורהאוואנמ
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 ,םישעמו תוכשהמ

 רודה ינפ : הזב הזחא לכה תוזח םא יכ ,דדוב הרקמ אל ינאו , ודיגתש המ וריגה
 , דצמ ; שדק לכ ללחי .- ינשה דצמו ,ינאסמד אתקרע לע גרהי רהא דצמ , ןומהה בצמו
 המוצע תודגנתה ,יהמכח תישאר, םע רפומה ילעב ,תואמטפ םע אקוד ופרוק יגורתא - דחא

 איסכודותרואה,-דחא דצמ ,הרצקב ןיעבדכ תוצמב םיקדקדמ ציוח לכ ןיאש ינפמ ,ןויצ-תבחל

 תורירק - ינשה דצמו ; הרעשההאלמכ וליפא המוקממ זוזל ץופחת אלש ,ןבאכ השקה
 .דאמ הנוגמ ןפואב ,השודקבש רבד לכ לולחו הנושמ תורקפה ,תומואל העונת לכל הארונ
 תואבגה ינפכו = . תאזכ הזחנ הנפנ רשא לכב םא יכ , הלאכ םירקמ ורקי דבל קסנימב אל

 . קינלעמחב תונברה ינפ , לשמל , םג ןכ קסנימב
 ,יל המודמכ , קינלעמהו ,אטילב ךלפהרריע איה קסנימ . קסניממ הנטק  קינלעמח

 קינלעמח ראפתת הנה , היאבגב טש קסנימ ל םאו . אילודופ ךלפב זוחמההריע איה

 , הינברב

 תונברה רתכ תוארל ונחנא םיליגר ,  איה הניוצמ תמאב קינלעמחב "םעטמ תונברה,

 תוינמואה,+ ילעב רתיו םיחקרההירזוע ;רפסהתיב ידימלת , םינש ירקוע , תומהב יאפור שארב

 =תיבב רזועה ינולפ רמ "םעטמ ברל, רחבנ תינולפ ריעב + םיעמוש ונא םוי לכבו ."תוישפחה

 אבה יכ לבא .המודכו ,ילאירה סיהיב וז הנשב רמגש ,ינומלא רמ - תרחא ריעבו , תחקרמה

 ונעמש אל תאזכ ,היתוקלהמ לכל המלש הטיסרבינוא טעמכ הנטק ריעב הריחבה לע דומעל

 לירפא חריב, + תאזה ריעמ "הריפצה, רפוס רבדה רפסי ה 7% תלוז ,התע דע

 הלשממה-םעטמ בר תריחבל ,םוקמה ידיקפ יניעל ,ריעה תודיקפ הדעה ישנא ופסאתה

 ,וש חקורה , .פ .מ רוטקודה , .ד .מ עבשומה ןיד-ְךרועה : ודמע הריחבה לע . תאזה ריעב

 םיטדידנקה ןהב ושמתשה רשא תונושה תולובחתה ןיב .ד חקורהררזועו . ק םישרח-םכחה

 הורעש אל רשא , השדח הלובחתב .ש חקורה שמתשה , םהירחוב בל תא םהילא תוטהל

 הבותכ רפסהתלגמ ותאמ לכקיו "אריווקס,מ קידצה לא עסנ אוה .הכ דע םעטמ םינברה

 אלו ,,ש חקורהב ,וב קר ורחבי יכ ,ושדק רבדב הדוקפ הבו ,קינלעמחב ויצירעמ להק לא

 'ה הדעב םלש רשא , תאזה הלובחתה יכ וילאמ ןבומ .וז הנוהכב רחבהל ותלוז לכל ונתי
 .'לודג תועד ברב רחביו הנוהכה תרמשמ תא וידיב םייקל ול הליעוה ,ופסכ בטימב .ש

 . בוטו טושפ .רחכיו - הוצ יברה .יברהל עסנ חקורה .םירורב לבא ,םירצק םירבד

 תורישעה לע אלפתת אל םאה - 1ןהה תוריחבה לע ,יביבח ,התא ךתעד המו
 , עבשומ ןידדךרוע :ופסאתנ ,וזכ הנטק ריעב ברל רחבהל ידכב יכ ,ונל רשא  תינחורה

 ועדי םא . בורל םימשה יבכוככ םידמולמ . . .םיחקורההרזועו םישרחהמכח , חקור ,רוטקוד
 -אוה רקיעה .,רקיעה אוה הז אל לבא .רבדב ברע ינניא-תירבע טעמ הלאה םידמולמה לכ

 ךא ;השורדה הדמב ,םיחקורהררזועל יליפא ,םלכל ,יאדוב םהל שי תאזו ,"אפצוח, טעמ

 ,הזה חקורה .ודובכבו ומצעב .ש חקורהל ,ןבומכ ,וז הזונג הדמח הנשי םלוכלמ רתי
 ןיכהל רשאמ  ,ותדע ינבל בר תויהל בטומ יכ ,אצמו בשחו , תונורשכ לעב אוה , הארנכ
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 ,יקפניול .ל .א

 רשאכ ,הכו הכ ןיב | .(ונינב םלשנ םרט יכ ,םינבאו תורורצ אלמ שרדמההתופ) םיכמה
 אלו תמ ומוקמ לע ויתחת יאבגה לופיו , הלודג הכמ ובל לע ינשה והכה ,ושאר תא חשה

 .וברק לא םייח חור בישהל ,םיאפור איבהל ושח הרהמ דע ,ויפמ החנא לוק ףא איצוה

 ,(192 'ץילמה.) .'ויחי לב םיתמ :אושל לבא
 תויסנכ-יתבב םיללפתמה םה הככו .תושפנ תנכס שממ -, קסנימב תואבגה איה הככ

 בבלה-יכר ,ישמ לש םידוהי ,םירשכ םידוהי  ,םיבוט םידוהי םנה ,בוחרב ,קושב .םש

 התיבבו ;ריקה לע בובזב םג  הערל ועגי אלו ףדנ הלע לוק ינפמ ודחפי :םיארונ םינדחפו
 םינוכנו -- המחלמ ירובג ,טושפ -- תויראכ םירובגו םירמנכ םיזע םנה ,'ה תיבב ,  תסנכה
 ,לזאזעל ריעשה אוה יאבגהו .המודמה םדובכב עגונה לכ תא עשרדףורגאב תוכהל

 רוקמ, היא :הזה הזחמה תא ונל ראבת תימואלה איגולוכיספהו םויה אובי דוע

 הדיחה ןורתפ המו ,עוצפלו תוכהל ויתוחכ תא שלחה ידוהיה ונממ באשיש  ,"הרובגה

 לכל ופאב םילבח קלחל , המחלמל דימת אוה ןוכנ תסנכההתיבל ידוהיה אובכ רשא , תאזה
 יתצפח , היהיש ךיא ., תומולהמו תוכמ דימ - שרדמההתיבב לפנ לק רבד לכ לעו ,םירבע

 אידקרַאב ךיסנ תויהל בטומו ,שפנההתאיצי דע יאבגה תא םיכמ קסנימב יכ ,םכל רפסל קר

 . קסנימב יאבג .תויה

 דוניא ידיב איהה "הרוראה תואבגה, הלפנ רשאכ , המצע קסנימ התואב , תאז לכבו

 :היה ךכ היהש השעמו ,דאמ בוט קסע השע ידוהי

 דע םלוא .שייי גולה יצח .. .דעב והערל ותואבג רכמ דחא שרדמההתיבמ יאבג

 הרקנ דמעמ ותואב םשו ,ש"ייה תא ןתנ אלו ורובדב דמע אלו הינקה לע הנוקה םחנ הרהמ

 ירבד תא ועמשב יהיו / םידוהיה דחאכ תידוהי רבדל עדויה , םוקמה ינכשמ ירצונ שיא

 רתעיו ! ש"י גול .. ,ריחמב תואבגה תא ול רוכמל עיציו / םנתמודםאשמ רבדו םישנאה

 ,רמא רשא ףסכה תא וסיכמ איצויו רהמיו , תובר תובשחמ ירצונה בשח אלו . יאבגה1ול

 חתפב ירצונה דמע עובשה לכ ! ירצונהל תואבגה םקתו .ותשיו , ףכ ועקתיו , ש"י ואיביו

 קלחל תיסה לצא המבה לע דומעל , הרותה תאירק תעל תבשה תארקל הכחיו תסנכההתיב

 פסכ יתיב אלמ יל ונתי םא ףא :שדחה יאבגה רמא הכו .ונוצרכ הילע שיאו שיא לכל

 םויב יהיו, . הזה שרדמההתיבב היהא יאבגו ,יתינק הבוט האיצמ ,יתינקמ רוזחא אל בהזו

 אלש ,ותצע יהתו , הזה רקיה קסעה רבדב הצע תתל ברה יפ תא ולאשיו וכלוו ,יששה

 .'ותינקמ רוזחיש ,ףסכב וא םירבדב "שדחה יאבג,ה תא וסייפיש םרט שרדמההתיבב ללפתהל

 , 115 'ץילמה,)
 .ןוגה םוכסב ירצונה ידימ תואבגה הלאגנ יכ , התיה רבדה תירחא

 ,לטקחהרשל ךפהנ םיהלאדתיב דחא דצמ ?דאמ הז לכ הפי אל םאה ,יביבח , המו
 תרכמנ תסנכההתיבב תואבגה - ינשה דצמו . תואבגה תשודק לע םילקסנו םיגרהנ םידוהיו
 , . .וידבוכמל תוילע קלחיו תבשה םוי אובי יתמ ,הכחמו דמוע אוהו ,שייי גול ריחמב ירצונל

 יש

.-. 



 ,םישעמו תוגשהמ

 היהי .ימואלה .רישה יכ  ,היה ץוחנ ול - תכנה ינבמ ימואל ררושמ םג ושקבי אל עודמו
 רבחל רתוהש ןויכמ לבא | !ירבע אקוד היהי רבחמה יכ , םיחוטב ונייח , תירבע אקוד בותכ

 שמח דעבו .סרפב הכזי ידוהידונוא וכ ,יניעב רבדה בורק , ןושל םיעבש לכב רישה תא

 , םיסנכנ הלאה  םינוראהש  םיקמבו ,  הזכ ריש .בותכי רקטש ירימלתמ דחא םג קרמ תואמ

 םה אלכ ותורפסו אוה , םילודגבש לודגה וליפא ,ירבע רפופ ?רבע ררושמל בל םישי ימ

 -פופ וליפא ,אמוי דחד ברייבדרב וליפא , םלועה-תומואמ רפוסו' .ונירידאו וניפולא יניעב

 חסכו דובכו ,ירקתי םיכח ,םידוהיה תבוטל תותלד שלש םיתש בתכ קר םא , קיסמב

 פעב קבאתהלו הצרא ול תווחתשהל םה םינוכנו , בקעיו קחצי םהרבא לש וינבדינב תאמ

 ל

 יגורתא ,םיגורתא הנה ,לארשי םע םהיקסעב לזמ םהל שי םלועההתומוא , ללכב

 יגורתא דעב לבא ,םירשכה םידוהיה םתוא ונקי לודג ישוקבו ,לוזב םה- לארשי-ץרא
 קר ,רחבומהו בוטה ,לארשידץרא ןיי .םוגישי תע וחמשיו םפסכ בטימב ומלשי ופרוק

 .רקויב ול  הלעי ןפ ,דימת דחפמ אוהו  ,ידוהיה ותוא הנקי תובר תובשחמ ירחאו קחודב

 לע דיפקי אלו ושרריש המכ החמשב םלשי ירומזיאו ייקוט, לש 'םינורחחא םימ,  דעבו
 ולפנ ול ,לארשי תרותו תירבעה תורפסה ומכ שיב קסע םג יכ ,חוטב ינא ןכ לעו  ,ריחמה
 . . .דאמ וחילצהו ליח ושע זא יכ  ,םידוהי םניאש ידיב

 איכת רובצה לע תונמתה , םלועבש גהונב .תואבגה ,אמגודל ,םכל ירה

 אלו אה אל - תואבגו .בוט םשו דובכ תוחפה לכל ,רשועו הסנרפ אל םא , הילעבל

 , תואפה תשילת ,ןקזה-תטירמ ,יחלדתוכמ ,בורה יפ לע ,הילעבל ןתת תואבגה .אה
 ,תאז לכבו ,הזמ שיב קסע ןיא ,ךל המודמכ . . . תואכרעב םיטפשמו םיפודגו םיפורח

 ,חיורהו בוט קסע השע  ,ידוהיהוניא ידיב תואבגה הלפנש ןויכמ

 , היטרפ לכל *תידוהיע  ריעו  הקיתעו שא ריע איה קפסנימ  ,רבדה היה קסנימב

 םירלדנפל : םיטייחל סרדמ אוה , לארשי תוצופת לכב ומכ , קסנימב "יאבג, /  ןבומכו
 תא וטרמי וצפחי םא :רצויה דיב רמוחכ םהידיב אוה .ותדעב ףוצחו םינפדזע לכל ללכבו

 םוש ילב  ,םתס ותוא ופדגיו ופרחי ןייב םבל בוטכ  ,ויתואפ תא ושלתי וצפחי םאו ,ונקז
 ודובכב ,ויתואפב ,ונקזב חוטב וניאש קר אלו , . . ונישליו וכלי םג ףוס ףוסו ,הבס
 לפנש ,דחא יאבגב השעמו ,ושפנ תא ןכסי םג םימעפל רשא שי םא יכ ,בוטה ומשבו

 ןושארה בוטדפוי יאצומב ותולעב, יכ  .תואבגה שודק לע תמו יה תיבב המבה לע ללח

 העשב היהת ,ינשה םויב ,רחמ תירחש תלפת ןמז יכ זירכהל ,המבה לע (תועובש לש)
 ןמז יכ | ,וזירכהו םה םג המכה לע - ותואבגב דואמ ואנקתהש - םישנא וצפק , תיששה

 ,יאבגה ץפחכ תיששה העשב אלו ,םה וצפחיש ומכ תינימשה העשב איה תירחש תליפת

 ,יחל-תכמ יאבגה תא הכיו ודי תא טשפ םינשה ןמ דחאו , םהיניב םינודנו םידמוע םה יהיו

 ינפב רומעל ןבא וא לקמ םירהל הצרא יאבגה חשיו .רוע ותוכהל ודי תא טושפוו , גוהנכ
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 הברה ובשח אלש ,אקירמאב רשא ונאקישט ריעבש םיטוירטפה תא ינא הבשו ...

 תא ואיצמה םמצע תערמ קר ,תופסאל ופסאתה אלו הרצע וארק אלו הברה ורבד אלו

 .רשפא לכה אקירימאב .תוימואתפה תואצמהה ןירא ,עודיכ ,איה אקירימא ,"ימואלה לנדה,

 םיכלוה םה .םיבכוכ םע דוד ןגמ :"ימואלה לגדה, תא ואיצמה דחא תובע-אל רקובבי
 שיש ןויכמו .לנרה  אוה רקיעה  .הברה ןיתמהל ןיאו ,'ןוממ איה תעה, יכ ,םתטישל
 ,הנידמ םג היהת אליממ ,לנד

 יהמכח,ל ונענה אל התע דע ונחנא רשא לע דאמ ינא אלפתמו .םתא קדצהו

 הפילקהו רקיע "ךותה, היה םינפל .'םיטלשה,, תפוקת ,עודיכ איה .התע ונתפוקת .וז

 ,םינטק "םיטלש ו - ,םילודג רחסמהיתב ,תולידג תויונח ויה םינפל .ול הלפט תינוצחה
 רקיע ינוצחה רודהה ,הפילקה תעכ  ,רדסה ךפהתנ תעכ | .ןיעל םיארג יתלב שעמכ

 .הנמב טלשו הטורפב הרוחפ -- תולודג תויונח וארת הנה .אקוד ואל ..."ךותה,ו ,לודנ
 יכ קר ,הרוחסב אלו ףסכב אל התע ךרוצ ןיא רצוא"תיב וא רחסמהתיב דסיל ידכב
 לכהו -- ,םינותעהב 'תינקעצ העדומ, םיפדתו םיעבצ-ללשב לודג יטלש , הוארל גיצת

 הפי טלש קר ... ץוחנ המואה תיחת ןינעב םגו .אובי ומצעמ ראשה לכ :ןמוזמו ןכומ

 ...אובי ומצעמ ראשה לכו ,'םיבכוכ, םע לגד ,תינקעצ העדומו

 הרושב הנהו .ימוא ל ריש ...אלא דוע רסח םולכ ,םיבכוכ םע לגד שי םאו

 רישה רבחמל סרפ רותב ,קרמ תואמ שמח וסיכמ .בדנ דחא .בירפ יכ ,תעה"יבתכב האב

 ... תירבע וליפאו ,תילגנא ,תיסור ,תיזנכשא ,תיתפרצ :היהתש הפש וזיאב ימואלה

 ...רשיי ריש םנו ,ןכוה לגדה : םידוהיה םלועב בוטו ךלוה לכה ,יביבח ,רוציקב

 ?דוע שקבת המ ,ירבע בל

 וכרטצי אל סרפה לע םינוממהו ,רשוי רישה יכ ,ינא חוטב ...רשוי ריש םג ,ןכ

 חיורהל ץופחי אל הז ימ ,דוחיבו ,ימואל ררושמ תויהל ץופחי אל הז ימ יכ ,הברה תוכחל
 סרפהו ,םירבעה ינבמ היהי אל רישה רבחמ יכ : ארי יכנא תחא לבא ? קרמ תואמ שמח

 ץמאתי ,יהסנרפ, ןתונ ידוהיהש םוקמב יכ .ונעדי ןה .ידוהידוניא ידיב לופי תואמ שמח לש

 תא תונבל לכידראו ,ורחסמב רזועו ,וינכל הרומ שקבמ ידוהיה ,ידוהידוניאל אקוד תל

 .תירב"ינב םניאשמ אקוד לכה - וילע ץילמהל ןיד-ךרועו ,ותלחמ תא תואפרל אפורו ,ותיב
 .ידוהידוניא יאנב םרפב הכוו ,תסנכהדתיב וליפא וא ,םילוחדתיב הנבת יכ תירבע הלהקו
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 .םישעמו תובשחהמ

 תחת וגל שי הנה -םידומלו תוכאלמו תומכחב םישדח םינשומל הברה תומש ונל ורסחי

 : -.ראפתי לארשי הב רשא ,וזכ תניוצמ הלמ הלא לכ
 םהל שי םישדחמה יכ ,חיכוהלו תוארהל קר יתצפח .ירבד תרטמ ,םנמא ,תאז אל

 .םהירבד םיארנו וכמסיש המ לע

 ,סנמא ,רשפא .סוקי ןכו רמוא רוזנתו הזה ןינעב תורמסמ עבקתש ,הפסאהל יארכו

 אלה לבא .השרחה תא אלו הנשיה תירבעה תא אל םמצעב םיעדוי םגיא הפסאה ילעב בורש

 המלו ,הילע טפשמ וצרחי רבע"תפשב העידי לכ םהל ןיאש הלא יכ ,וניאר םימעפ המכ
 ? תאזה הפסאה ערנה

 .דעומל ןוזח דוע ךא ,תונוש תועצהו הוצע יל דוע
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 .יקפניול .ל א

 רפסאתי יכ היהו .םשמ אציש ץראה ןושלב רבדי ידוהיו ידוהי לכ יכ ,ורפפ לש הנושארה
 וניביש .ומכ .ויחא תא שיא וניבוו תונושל רשע ורבדיו - , תוצרא .רשעמ םידוהי ןינו

 האצוהב . לצריה רידה העד הרוה הככ .., ,םיליכשמה תא םינברהו םינבהה תא םיליכשמה

 היהת .תירבע ןושל יכ  ,רמוא "מג הינשה האצוהבו ,ותעדמ רזח ןכ ירחא לבא .הנושאר
 םא  :רבדמ  בותכה .תירבע וזיאב .,רבדה ררבוה אל ןיידע ךא  .םידוהיה תנידמב תררוש

 ןונגסב וא קוקבהו והיעשי לש .ונונגפב ההובנ רבדל םא ונייה ,השדחה וא הנשיה .תירבעב
 יפ יי לק הזה רבדה ,יביבח , היחי לאו 5% ןב ןיצק | יאש לש חצהו טושפה

 ה זנו קלה 0 ןיאש ,םיעבשנו 0 םישחכתמ ונינבר וניארש 5 0 רבדב
 הלחנו קלח םהל ןיא יכ ,וקעצי םויה לכו םישחכתמה םירפוס םג הארנ ןכ / תודמבו רסומב

 -תחיתר הקזחתהו תובבלה וממחתנ רבכ יכ +הזה בירה תירחא עדוי ימו .השרהה תירבעב
 םירמואה ,הלאכ םגשיו ...ויד תפטב ויחא תא שיא עיבטהל םינוכנ םידדצה ינשו ,םדה
 םנשי םדגנלו ."השדחה תירבעה. םש ורבדי םא לארשידץראב םג הלחנו קלח םהל ןיא ינ

 ןושלה אל .שדח דחא אטבמ דגנכ םהיניעב הלוקש הניא לארשידץרא לכ רשא ,םירחא
 יכ ,הזכ שדחמל דגהו ךל .תושדחה תואצמהה אלא ,רקיעה םלצא המואה"תיחתו
 ...ךל עמשי אלו הבאי אלו - השדח תירבע ורבדי אל םידוהיה תנידמב

 .םישדחמהל םג היטנ יל שי ךכ ,רסומחהילעבל היטנ יל שיש םשכ ,ימצעל ינאשכ
 בתכנש המ לכ .וגוה רוטקיוו לש הרחבנ תיתפרצמ תירבע רתוי אוה ףוס ףוס "ץצוק ץיא. יכ
 .םדגנ הפ הצופ היה אלו לארשיב "םישדחמ. ויה םיגפל םגו .איה תירבע -- רבע תפשב
 ירחא ..."ףסכ. קר ועדי ,םיאיבנה ימיב , לארשיב םינפל . תואמגוד וזיא הזב םכל איבאו

 הלא לכ תא וללכ םימיה תוכרב ."תועמ. - לבקל םמצעל ושרהו ןושלה תא וביחרה , ןכ
 הקזח לבא ,הסג הרבה איה 'ןוממ.-!'ןוממ. :ורמאו השדח ושע ףופל . .."עבטמ. :םשב

 - איבהש ןושארה יכ  ,חוטבו ןוכנ יגנהו . דחיב עבטמו תועמו ףסכ ללוכ ןוממ .הבומו

 תושרחה לע וב ההכ אל שיאו  ,םעה לכל הצורמו לבוקמו ביכח היה ונתורפסב ?ןוממה.

 הלבקתנ איה לבא | , תירבע .הניא תאזה הלמה יכ ,בטיה ונחנא םיעדוי .ומצעל השרהש

 .םיערוי חתע םיקודא = רתויח םיטסירופה וליפאו  ,םימיה תוביב השדקתנש טעמכו המואב

 .'ןוממ. אוה המ
 סג דוע ופיסוה ,הזה גשומה בהרתנ רשאכ ."ליסכ. טושפ ורמא םיגפל + תאז םג דוע

 תא ואיצמה | ,בחרתנו בחרתנ הז גשומשכ = ,םימיה תוברבו ,'יתפ, - ןכ ייחא רעב.

 יכ  ,םתוארבו ,יתפו רעבו ליסכמ בהר רתוי גשומ אוה .ללכב "הטוש, : ,"תטוש, הלמה

 "שפט, שדחה יוגכה תא ואצמו ושקב , דוע קיפסמ וניא הזה םשה םגו ,הברתמ תוטשה

 יתפו דעבו ליפכ ללוכ ישפט, .דואמ אלפנ תמאב אוה הזה יונכה יכ ,עדנ אלה ונלוכ ונחנאו

 סאו .ונומכ הזה גשומל ןוכנ יונכ הל רשא ,םלועב הפש ןיאש ,יל המודמכו ,דחיב הטושו

8 



 ,םישעמו תובשהמ

 א  "ק"ק"ק"ק"ק"ת2/00/-/3!₪]/-.7//

 יקקזנ = ןטק דעו לודגמ , שפטה דע הקפה ןמ ,ינעה דע רישעה ןמ ,א 0 דע רפוסה ןמ

 תוחפ טעמ עדג םא ער ןיא .. ."תודמ טעמ, קר ונמעל "סח סולכו . הלאה םידומלל ונא

 קבאל וכפהתי ונתמכחו ונתרות לכ יכ דע ,ארבסב הזב הז םנחטלו םירה רוקעל ,לפלפל
 תובישיה ישארו  לארשיב | םינברהו ."תודמ, דומלל ונחכש יכ ,דאמ ער 65 . . ,חרופ

 ידומל לע םה םידקוש יכ ,םהידימלת לע על ואיצוהש רבדה רקש יכ ,םעה לכל יולג םיעידומ

 , תושמשהדןיב 2 .הזה זעלה תא ואיצוה םיאטחו םיער םישנא ! הלילח ; תודמו רסומ
 . . .רתוי דחא עגר אל ףא .םהה םירפסב ונייעי ,םויב העש יצח ךרעל

 . . .!םהל בל ומישי אל םינברהו םיעמשנ םניא םהירבד יכ  ,וננואתי דוע וגי"פוס
 לאש אל 51-80 'ונ) "הריפצה,ב "תוישק עברא.ה לעב ברה יכ ,יניעב רבדה אלפנ

 , ונימיב , התע םינברה ונתשנ המ :תאזה הרומחה אישוקה תא םג ויתוישוק ראש ןיב

 ורמאש המ לכל ללכ בל ומש אל םינברה הלא לכש ,וניתובא ימיב , םינפל ויהש םינברה ;מ

 םשארב | וענעני םהיפמ אצויה הגה לכלו תסכרפאכ םהינזא ושעי התעו , םיליכשמה ורבדו

 ויתוישוק לכמ *המכוחמ,  רתויו הרומח  רתוי  התיה איהה שק - + אנ חלס :ורמאוו

 םיליכשמה םתא, :רמאל ומותל השקהש ,האלפנה אישוקה ןמ דוחיב - ,הזה ןשקמה לש
 יגוגדפו  ךונח ירפס הז לע םירבחמו , םינבה ךונחבו "הרות דומלת, יתבב םינוקת םישרוד
 לארשיב דמועה ךונחהו הרותהדומלתב רדסה יכ , תעדה לע תולעהל לכונ םג ךיא .םינוש

 - *? אוה ןוכנ אל ,הז רדס יפ לע ולדגתנ לארשיב ויהש םילודגה לכו - יפלא הז

 יהנש יפלא הז .לארשיב דמו ע ה  ךונחהו ת'תב רדסה, יכ ,תעדה לע הלעי ךיא תמאבז
 ז אוה ןוכנ אל

 אירוגיטקמ םהל יוא ,םרצימ םהל יואו םרצוימ םהל יוא .םינכרהב אנקא אל ללכב
 ינברה תא ינא חבשו . הלאכ םינשקמ לש אירוגינסמ רתוי דוע םהל יואו , םיליכשמה לש
 םתרות ךרעו םכרע תא ועדיו ,אירוגינפ ושקב אלו אידוניטקמ ודחפ אל רשא ,רבעה רודמ

 ונימאה ןעי  ..לאמשו ןימי תונפ ילבמ ,םכררב וכלה וא ,םמוקמ לע ודמע םי בלב עלסכז
 .התע ןכ אל . . . רשואה לא ליבומה דחוימהו דחאה ךררה אוהו ןוכנ םכרד יכ ,ןמואדתנומא
 לכ לעו  .דוע םינימאמ םניא םמצעב ולאכ ,םויה חורל ,דצו דצ לכל  ועעונתי םינברה

 ...םדיב אבה לכמ אירוגינס םישקבמו הבושת'אוצמל םיצמאתמ םה םיליכשמה לש גורטקו גורטק

 הכרצנ אלש םוקמב אקודו ,ונינבר לש םפרע-תוישק תא הארנ דוע דחא םוקמב קר
 : הילע הדמעש הלסמה ןמ טעמ וטנ ול ,םעה לכל האגהו םהל היה בוטש םוקמב ,ללכ
 - םכבל רתסב ,ברעהו םכשה םהילא רבדגש המכ  ..דואמ ףרועדישק  םה 'ןויצדתבח, יבגל
 ברעתהלו תועדה לכ ידי תאצל םיצפח םניא הפ .ןויצרובכוח םנוא - היקנ ןושלב רבדא
 .דאמ יל רצ הז לעו .ליוחבש ציוח תפסאב קלח וחקי אל יכ ,עדא שארמו . תוירבה םע

 .,.! םינבר ילב םש רתפת ךיא עדוי 'ה 3 הילע אהת המ תודמהו רסומה תלאש יכ

 ארודהמב קספ לצריה ר'דה ,םנמא ןה .ןושלה תלאש םג רתפת ךיא עדוי 'הו
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 ,יקפניול .ל .א

 תובא תשורי ,"תינחור איציזיווקניא. ןיעמ הזב .הארנש  ינפמ .הנושאר . םימעט ינש

 תאידקו ןוי"תמכח דומל םהילע  ורסאו םהינב ינפב ךרדה תא ומסחש  ,םיבומה וניתובאמ
 םוקמב ,םיקדסבו םירוחב לארשי ירוחב .ורתתסה הנש םישלש ינפל .םאו . םינוציח םירפס
 אורקל ידכב לארשי ירוחב ורתתסי - התע הנה ,"הלכשה ירפס. אורקל ירכב , האור ןיא
 התעו , םקיחמ םירשונ הלכשה ירפפ יכ ינומלאו ינולפ לע זעל ואיצוה םינפל .  רפומהירפמ

 םילוכי ונא ןיא , הארנכ ! םקיחמ םירשונ רפומ ירפס . , , כ 3 נולפ לע זעל ואיצוי
 ירפסו םינוציח םירפס לע תוריזג רוזגל רשפאהיא םאו ,"תינחור איציזיווקניא- אלב םייקתהל

 האירקה תא ורסא םיבוטה וניתובא . , . רסומ ירפס לע הלאכ תוריזג רוזגנ הנה , תונימ

 'הדובעה שרושו דופי.ב האירקה תא רוסאנ ונחנאו ,"ןורמוש תמשא-ו "ןויצ תבהא.ב

 ךותמ תצבצבמ תינהורה איציזיווקניאה . םולכ אלו הזו הז ןיב ןיאו , . ."המכח תישארוו

 . הלאה םירוסאה ינש

 םעו םע לכ . יל ביבחו רקי ומצעל אוהשכ ןינעה -- % דחכא המל - תינש תאמו
 יכ , השעמה אלא רקיעה אוה דומלתה אל יכ < םירמואה םישנא , "רסומדילעב. ול שי

 חורהש ,םיטעומ וישרשו םיבורמ ויפנעש ןליאכ  אוה ירה ותאריל תמדוק ותמכהש לכ
 תא וניאר אלה וניניעב ונחנאו . וינפ לע ותכפוהו ותרקועו , היוצמ חור םג םימעפל ,האב

 ,םניאו ,םהינפ לע וכפהנו ורקעתנ םיבורמ ויה םהיפנעש תונליא המכ . הזה םגתפה תותמא

 לש םישרשה תא תוברהל םירמואה םישנא ונמעב ואצמנ םאו . . , ויא םמוקמ רכנ אל םגו

 םה םישקבמ ולאכ ,םויה לכ םהילע עירנו ה , תודמו .רסומ ידומל ידי 6 םהה תונליאה

 המו .םויב תורתי תועש יתש רסומ ודמל + הלאה םישנאה ושע המו . םלועה תא בירחהל

 הרותה ישפות ,םינברה יכ דע , ןואש וברה ךכ לו , םיעידמו םיעקות תאז לכבו - + ךכב

 םהיתובישיב םיכרבאה יכ , להקב יולג עידוהל ץוחנ ואצמ ,רתאו רתא לכב תובישיה ישארו
 העובשבו הלאב טעמכ , הנמאנ תודע דיעמ קסניוודמ = ברהו .רפומ , הלילח , ודמלי אל

 ,ושרדמהתיבב םידמולה םיכרבאה לע זעל ואיצוה רשא ,רכדה רקש יכ ,(90 'ונ ,"ץילמה,)

 ,הליל אלו םוי אל הניאש העשב , ברעב קר !הלילהו פח .רסומ-ירפס לע םה םידקוש יכ

 . + . רפומ ירפפב םג ,העש יצח ךרעל ,בגא ךרדו די רחאלכ ,םה םיננובתמ
 וניתובאל ללמ ימ/ .דואמ איה "תנינעמ- ,קסניוודב ןואגה ברה לש איהה .העדומה

 אלו םוי אל הניאש העשב תינוי תמכח  דומלל וריתה לודג קחודבו ישוקב רשא  ,םיבוטה

 אל הניאש העשב  רסומדירפס רומל  וריתי לודג קחודבו 09 ו ,םימי ואובי יכ , הליל

 םישלש ירחא ,ונירחא ונינב  וריתי  המו ורסאי המ  ,התע ונל דיגי ימו ! הליל אלו םוי

 םיחוטב היהנש רפס םוש  דוע ןיא - "רסומ ירפס. לע הרזג הרזגנ םא ,יכ . . ,+הנש
 . < < םלועל .ורתיהב

 - !רפומ עומשל בהאנ אל ונלכ ונחנא ןה = :"יסומה תדזג,  ןיבהל לכונ דוע םאו
 , רלרנפה דע ברה ןמ ,ונלוכ !תורמ וגיחא ודמליו ורמלי !םהרבאד הירמ - + תודמ לכא
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 .ם יי ש ע:ם תה ב,שוהומ

 + דובכדתותוא דסירת לכלכתש ,ץרא תחבכ :שעמ ושקבי םא ןכ אל ,םהל ונתי םא הנופא
 , הריחמב וברי םא ףאו . ריחמב -- אל םאו , תונמחר ינפמ ,ונל ונתי ילוא הזה שעמה תא

 . ריחמ לכב הלוסת אל יכ ,הרשכ האיצמ הנקנ - הדעב םלשנש המכו ,ושקביש המכו

 םתוקתב ,םהמ ושרדיש המ - ל םינתונו | םירזוחו םינתונ םירישעה התע םא ! ךטצעב עגה

 רובגהו .יאדו היהי םרכש דשא  ,זא םג המו = ,"בכוכ-ב וא "תוא-ב םוננוהי ילואו ןפ
 הוקתה ליבשב , שידוהי םהב םילכקמ ןיאש ,רפסההיתבל םיפלא תורשע התע בדני רשא
 גישהל ליבשב הזה םוכסה תא תתל זא ול בוט אלה ,"הנידמה-תוצעוי.  גישהל השולחה

 , הלאכו הלאכ דועו ,ךיע ול שי ןכ םג  ישבכוכ סע. .דודיןגמו . . . "ידג ןיע.ד תוכיסנה

 , הנינשלו לשמל איה התע רשא ,"תימלשוריה תוליצאה. יכ  ,יניעב רבדה רורב 4%
 רישע לכו .  תויליצאה ראשכ תוליצא היהתשכ | ריחמבו תסכב הנקת ,ונמע ינב ןיב דוחיב

 . ןוי ץראב התע הזחנש הזחמכ ,"ימלשוהי ליצא.  תויה ב וימעב לעבו

 רשא ,םע ,םירכומו םייחוס לש םע ,םיננח לש םע ,עודיכ ,םנה םינויה ןה
 םלצא וניצמ תאז לכבו - (םינחור םינינעמ ללכב כ קוחרה פע , וייחמ ול  הרקי ותטורפ

 ירחוס.  רתוי ילוא | אוה ינויה "חוסה . שאדמ 0% אל דשא ,הבחמ הדמב תוימואל

 לכבו ; ותמשנ שרוש תמאב איה עבטמהו , תוליצאה םלועמ ללכב אוה קוחר ,ירבעה ןמ

 ופע םינוילימ םגו תובברו םיפלאו תואמו ,םפסכ לע וסח אל יכ ,וניניעב וניאר אלה תאז

 התשע דבלב תוימואלה יִכ ,םירמואה הלאמ ינא ןיא . םתדלומדץרא תלעותל ,םירבע לכמ
 תוימואלל םילגוסמ םניא ,םירישעה לכ ומכ ,םירישעה םינויה .הזה ליחה לכ תא םהל

 לכ ףוס ףוס .יכ ,עדוי ינויה רישעה .הדצב הרכש ןתמש תוימואל שי לבא , וזכ תקקוזמ
 . המודכו תוררש וא דובכדתוא רותב ,וידפחלו ותלועפל רכש שיו , תובתכנ רפסב ויתובדג

 - ,נויהל הנשי ,החלמ ץרא תרבכ ,המדא טעמ קר ."המראה תלשממ. הלודנ יכ
 ץיצת ךיא וארתו , המדא שעמ קר ונל ונת ...!המע לע התלועפו החכ לודג המו בר המז

 . . .!ונתוימואל לדגתו חרפתו

 . + .!"םידוהיה. תנידמ-ב יולת לכה

 לע ראמ חמש יגנהו , איהה הגידמה יררסב הברה תוערגמ ,םנטא ,ינא אצומ ללכב

 . הדיתעה הפסאה ינפל הלאה תוערגמה ןמ וזיא לע ריעהל ידיל אבה הרקמה

 לע רבד יצחו רבד ףא תונקתה רפסב לצריה ריד ריכזה אל יכ , וניניעב אלפי אלה
 וכאי יאדוב אלה  םידוהיה תנידמב !ארוקה יביבח ,ךמצעב עגה !'רפומה. . , , תודא

 םהישורפ תא קיזחהל ובאי אלה םהו ,המצעב אנבוקמו אקדובולסמ  םידוהיה םג בשיתהל

 גהנתהל ךיאו , רבדה תא "םידוהיה תנידמ* הריתה םא ,שארמ תעדל וגילעו ,םרפומהילעבו

 . . . הלאה םישנאה םע

 רסומההילעב לע אירוגגס דמלמ יתייה ,יפ תא ולאש ול יכ ,יביבח ,ךל דיגא תמאה
 יל רצ . הלאה םישנאב ןומהה תא םיתוסמ ךיא תוארל דואמ יל רצ יכ , םתוכזב רדצמז
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 היקסניול .ל א
: 2 

 "ירא: ונל היחת אל "םידוהיה תנידמ. אלבש ינפמ , איהה הנידמה יל חרקי , הזה

 םידוהיה

 , ירבד תא שרפא

 אווקסומב .דסיל ותערב התלע רשאכ יכ  ,וירמאממ דחאב רפסמ יוטסלוט ףרגה
 .ריעבש םידבכנהו תורישעה ,םירישעה לא ותעצהב הנפ / םידפח-תולימג לש השרח הרבח

 ,לעופה לא חכמ אצת םא ,רברב קפס וליטה לבא ,הנוכנ ותעצה תא ואצמ הלאה םינוראה

 ולבק רבכ םילודגה  םירישעה יכ 3 ןינעה סעט ול ריבפח םהבש דבכנהו .םיעצמא  "סוחמ

 "ותנ ,המואמ לועפל ידכב .תוקדצ דעב םינותגה  דובכההתותוא לכ תא "םהיתוקדצ. דעב

 הז אלב .המודכו 'תוליצא. ןיעמ , םישרח דובכדתותוא ןתתש + תושרה ינפל לדתשהל הוהי
 השעתו רסות הרבחה יכ- ,הבאת תמאב םא  ,דבכנה םייס , ןכבו , ליח תושעל רשפא-יא

 ,ךלמע לכ אושל-אל םאו . , . םישרחה דובכהדתותוא .רברב הלחת לךתשה , ליח
 רשפא ול יכ ,יניעב רבדה רורב + ןרתבא הנענ המ ןנא ,ךכ םלועה-תומואב םאו

 וזיא וא יררשדידגב+ ,דובכההתותוא רבדב ודיב תלכיהש ימ לצא לדתשהל ןויצריבבוחל חיה
 לע ובשחתי םג וא קוחרמ תעכ םידמועה הלא םג יכ .ליח םישוע זיהו * ,"תוצעו<

 םיבבוחל וכפהי דימ ,  הכומנ רתויה הגרדממ וליפא  ,דובכההתוא חיר םחירהב , ןויצ-יאנוש

 ףשמב התע דע ופפאש הממ םילפכדילפכ ןויצדיבבוח .ופסאי תחא הנש ךשמבו , םיבהלנ
 תולדתשהה ציוחל םהל ליעות םא , קפסב לטומ רבדה יכ , אקע אד קר .םינש רשע

 תותואה םה המ - .המודכו "דבכנ רבח, ןוגכ , םמצעב םה ונתיש ,רובכההתותואו . + ,איחה

 .'םידוהיה .תנידמ. התיהנו המק ול ,ןכ ןיאש המ + ונירישע יניעב הלאה

 תא לצריה ר'דהל ינא חינמ .יערל בטיה ןיבת הלא לכ ירחא יכ ,יבימח , המדא

 / םיפיה םיעוצעצה ראשו החונמהו הדובעה .תועש םע , ותנידמב השעש וירדסו ויתונקת לכ

 . םהיתוגרדמל דובכההתותוא רסירת :ונממ שקבא תחא קרו

 חכשנש = , תובסה תחא יהוז ילואו .ירמגל ורפסב רסח ,יל המודמכ  ,הזה רקיעהו

 לכב לארשידץרא אל ,עבשדראב דעו ןדמ אל ,םידוהיה .תנידמ הצוהנ ונל . הרהמב
 הנטק ץרא תרבכ ,התע תעל ,םא יכ ,אסרפ תואמ 'ד לע אסרפ תואמ 'ד , הפקיה

 ונל היחתש ידכב ,הילע ארקנ  היהי  "הנידמ. םש .רשא  ,"וקנומי ןיעמ , האטלה בנזכ
 אל יכ ;הוקא ,תאז גישהל וניריב הלעי רשאכ  היהו  .דובכדתותוא תתל תורשפאה

 יכ ,הלילח םדבו ברחב אל .הלודג רתוי תומלשל עיגהל םיאבה םימיב רבדה ונממ דבכי

 לע םידמוע לארשידינב התע הארנש ומכו ,ונמע ירישע ונקי הלא לכ תא יכ ,ףסכב םא

 -אשמה תא זא הארג ,הכזנ םא ,ןכ ,ריטפמו ישש ,ישילש לע רוחמה םילעמו חקמה

 . המודכו "הררש. ,"תוכיסנ; ,"תוליצא- דעב , הבורמ רתוי הדמב הזה ןתמו

 תשפת . לודג רקיע הז יכ .רבדב ןנובתהלו ןייעל היהי םיפסאנה לע , יכנא יתערל
 , םתערב .- ומכ , המלש הנידמ ושקבי םא . תשפת טעומ תשפת , תשפת אל הבורמ
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 .םישעמו תובשהחמ

 השעמ לכ .ץראל-ץוחבש וניחא ינפמ *תוממורה תארי. הל שי ללכב "הריפצה. -- .םיאבה
 ,הפסא וא ,םינברל שרדמהתיב וא , אניטנגרא וא ,לארשי"ץרא םא , לובגל ץוחמ אבה ןינעו
 יודרונ פקמ רשא ,וזכ הפסא דוע המו ...חבושמו אלפנו הלענו הפי לכהו בומ לכה
 ! םיארוקה יביבח , תפנצמה וריסה .. .שורדי לצריה ר'דהו ,שורדי

 ,לצריה רידה תשרד קר יבבל תא תהקול ןהה תושרדה לכמ הנה ,ימצעל ינאשכ
 יתורבחה , ימונוקיאה םבצמ , םתובשומ תוצראב םידוהיה .בצמ דע. שורדי יודרונ סק
 יטיסכודרפ. הזיא ,יודרונ סקמ ונל הלגי תושדח המו .ונלכל עודי אלה הזה בצמהו ."ינידמהו
 הז עדנ אלה ונחנא ךא +ונמע תוגלפמ וזיאב (5ח91פ) "הילכ. ינמיכ ?אצמי םישדח
 אל שדח לכו ,ונבש תונוילעה תוריפסהב ואצמנ דוחיב ,םהה םינמיסה ואצמנ יכ ,המכ
 .יודרונ סקמ םג הזב ונל הלגי

 איהשכ ,איהה השרדה ,. ,"אנוממד אררד. לע שורדי אינולוקמ רמייהנדוב רירה
 ונלש אנוממד אררד .הלאכ תושרד עומשל | בהאי ידוהיהו .דאמ םנמא הדבכנ ,המצעל
 םינשה הרשע שמחב ןודבאל ךלהש ילארשי ןוממ רפוס היאו לקוש היאו .דאמ לודג תמאב
 --הלאה םינשה ךשמב ונלש "ימואלה שוכרה. תחפנ המכ ,ןובשה אובנ םאו . .. תונורחאה
 דוד ומיב הל ויהש .היתולובג לכל לארשיהץרא תונקל היה רשפא יכ ,אנקסמ ידיל אובנ
 גירישע ובדנש תובדנהו אניטנגראב דובאל ךלהש ףסכה תא דוע ףססונ םאו . ... המלשו
 לארשידץרא תולובג .ביחרהל םג ונלוכיו ,  םהמ םיגהנ םידוהיה ןיאש רובצ לש תודסומל
 ,קסמוטו סרופגניסלהו ןזקב וליפא ,ונצראב תוטיסרבינואה לכב "תירבע-תיברע. הקלחמ דסילו
 טרפס סיפדהלו , םוחתה ירעמ ריע לכב "רסומהיתב. תונבלו  ,םינברל רפס-יתב רסירת ןגוכלו
 המורמ יכ . . ,הלאכ םיצוחנ םיניגע דועו ,תונורחאה םינשב תושדוהמה תולמה לכל םילמ
 ימיב הסנש ,ינומכ טושפ שיא לבא .ארונ ןפואב הבורמ .., .ונמע לש ןוממרדספה דאמ
 רמייהנדוב רירה שורדיש המ לכו .ןוממ"דספה לכמ דוע דחפי אל ,'םיטחו ןנדב, רוחפל וייח
 ,רתויב יתוא ןינעי אל

 אל התע דע ולאכ --"ו לארשידץראב תושעל המ, :  רמייהסדליה שריה רידה תשרד
 ז תושעל ה מ ב :רקיעהו ? תושעל ךי א לבא ,המכ הז עדנ אלה תאזו .תושעל המ ונעדי

 ול רדסנ ונחגאו ,םיצוחנה םיעצמאה תא ונל איצמהל ומצע תא דבכנה רידה אנ חירטי

 . יעבדכ תטרופמ המרגויפ
 : שורדי אוה , לצריה ר'דה תשרד ןכהלע ונל הדבכנ םש ושרדיש תושרדה לכמו

 הזה דבכנה רידה .יתמ עדוי ימ ...היהתש ,"תולשממה ירש תפסאו לארשיהץרא רבד לע.

 השעת ותשרד יאדובו , םשור תושועה "תוכרצנה תורבהה, תא אטבל ,רבד תועל עדוי

 . לודג םשור
 יננה ,םגטא ,יכנא ."םידוהיה .תנידמ, לע ךתפקשה תא , ארוקה יביבח , עדוי ינניא

 ?ויזחה תירחא המ עומשל הפצמו הכחמו בשוי יגנהו , לצרוה ר'דה לש םיקודאה וידיסחמ
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 לתל התיהו לארשי הנחמב לודג רעס הליטה ,הנימב תדחוימה ,איהה הפסאה

 ללהה תא הילע דמג רבכ 699 'ונ ,הריפצה) ונלש םיימויה םינותעה דחא .וילא םינופ לכהש

 ונל רפסי , תאזה הלודגה הפסאה תרטמ. ."הלואגד אתלהתאו הכרב ןמיס. הב האריו לודגה
 וימ התיהנ אל הומכ רשא ,איהה האלפנה הפסאה תרטמ , תולודג תרבדמ ןושלב רפוסה

 הלו ,םלוע םורב תדמוע , םהירוזפ תוצרא לכב וניחא ברקב םעפל םילשורי תבח חוה לחה

 לא םידרופמו םירזופמה רואה יצוצנ לכ תא ברקת הפסאה .חכ-תואיגש תולילע ונפצנ

 היח חורו דחא שאר םישת ,התוחא לא השא תושביה תומצעה תא ברקת , תחא הדוקנ

 ךרדב שדוקה תכאלמב םישוע םתובשומ תומוקמ לכב ןויצדיבבוח לכ תו והל , סינפואב תחא

 רשא ,תוצראה לכב לארשי לש םרעצב ףתתשת הפסאה .דוע וצָחי 0 דחא ןויערבו דחא

 איצוהל תושעל המ תדכ קוחרמ תוצע שקבתו ,קיצמה תמחמ םדעב ךשח ו םש

 .'םפכ עיגיו םינעמ 0 םמכש לבסמ

 ינינעל לודגה ןידהתיב היהי התעמ יכ ,תוארל ,האלה רפוסה .ףיסוי ,וניכז הנה.

 לכ ,רוכצ יכרצב םיקפועה לכ ןובשחו ןיד ונתי ול רשא , תעמוש ןזואו האור ןיע , לארשי

 תביש םולחלו םינת םה םתונע תוכבל רשא ,הלא לכו לארשי לש םרעצב םיפתתשמה

 אוה המו ,אוה המ ,םלוע יאב לכל תוארהל דיתע סרגנוקה . :,םהירישל רוגכ המה םתובש

 .'וכו "וכו "ונמעמ שרוד

 =תיב אל םגו ,הלואגד אתלחתא אל הזב הארא אל ,ריכזמ ינא יאטח תא ,יכנאו

 םימלועל ויה רבכו . תופסאה ראשכ הפסא ,טושפ היהת הפסאה .לארשי ינינעל לודגה ןיד

 , םירבד ורבד . . .ץיוואטאקב הפסאה תא ונא םירכוז דוע ונלוכ ונחנאו -- צוח לש תופסא

 ובהאי ,חנומ .םמוקמב םדובכ ו וניחא יכ .ושע אל המואמו ,םירבד ה

 אל דוחיב .ןויצדתבהל אל לבא , הברה ושעי םג םימעפל - % תושעלו , הברה רבדל ללכב
 =תומואב םילודגה םירפוסהמ דחא רמוא ₪ טוקנ הז ללכ + הזה רבדל ףסכ תתל ובהאי

 רבד דסיל ךיא  םיהכותמו וידחי  םיצעיתמ םירישעו םידבכנ תפסא הארת םא ,םלועה

 ונאו ונכל לא בורקה רבדב יכ .םכלמ קוחר הזה רבדה תמאב יכ ,איה תוא - ,הקדצבש
 תונקל ידכב ,דימ ףסכ םינתונ קר ,הברה םיחכותמו .םיצעיתמ ונחנא ןיא ,דאמ וב םיצפח

 קר ,םיחכותמ ןיא ,םיצעיתמ ןיא - יניזמ וא דרהנרב הרש ריעל האבשכ ןוחטאיתב םוקמ

 םיפסאתמ ,הקדצבש םירבדל דחא .לקש תתל ךירצ םאו .חקמב םיכוזו דימ ףסכ םינתונ

 תמא אוה הזה ללכהו ,םיפוצר םימי השלש 5 , םירבדמו ,  םירבדמו םיחכותמו

 ,םנה ,םהילא םיבורקה רובצההיכרצב ל ,יטרפה םמלועב , ץראל-ץוחבש וניחא ,ותמאל

 השעו טעמ רומא. +תטיש יפ לע ,יעבדכ םהייח תא רדסל םה םיעדויו השעמהילעב , עודיכ

 ילעב םנה , לארשי"ץרא בושיל עגונש המב דוחיבו , ונילא עגונש המב קרו "הברה
 וניאר אלה התע דע ... תחא הטורפ ונתי םרט ובשחי םימעפ רשעו ,  םינושמ הבשחמ
 םימיל .םג ונתי המכ הארנ ,היחנ םאו ,ץראה בושיל ץראל-ץוחבש תורבחה לכ ונתנ המכ
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 .החונמ הבל היה ,'תוישונאה, לש התורחבו התורלי ימיב ,םיבוטה םימיב ,םינפל
 תועד םדאזינב תובלב תעטל םדקמ םימיב היה השק .דאמ קזח הנורכז חכו לולצ החומ
 רבדה טלקנש ןויכמ לבא .םישדח םינשומל ,םישדח תונויערל סבל תא תונקל ,תושדח
 עומשל םישק םהה םימיב םדאהינב ויה ללכב .םימי ךרואל ותוא וחכש אל בוש ,םהיתובלב
 םנהו ,םהיתושנרה והקו םנורכז חכ שלחנ ,םדא"ינב וניקוהשמ ,התע ןכ אל .דבאל םיש;

 ,תונויערהו .םרפפהב םרכש אציו ,דבאל םיריהמ רתוי דוע לבא ,עומשל םיריהמ םנמא
 והכשנ רבכ .םחכ לכב םהב וקיזחהו םהילע וחמשו הבר הבהאב םתוא ולבק לומתא דועש
 םמש תא ריכוהל ושיינתיש טעמכו ,םויה

 יכ .אויופ אמע ,לארשי ינב ונחנא 9 8 םדאדינב םויה םנה הככ םאו
 ,השק דאמ ,היה השק ,תוקזח ויתושנרהו ,וברקב רעוס וכלו ,םח ומדו ,לארשי רענ
 התיה הבר .השרח הנומאו םישדח תונויערו תועד וברקב תעטל ,בוטל ובל תא ךופהל
 וירוענ תאטח לא בש רימתו ,הרשיה ךרדב והכירדהל םיאיכנה וירומו וידמלמ תרובע
 כוש ,ומדב ועלבנו וחומב וטלקנו תושדחה תוערה תא - ירחא לבא .ויתוכא השעמו
 המ הרהמב הכשיו ,ונורכז חכ שת ,ונמע ןיקוהשכ ,התע ןכ אל .םלועל ןחכש אל
 תונורחאה תועדה .רוכזל היה ץוחנו הפיו בוטש ,הברה םינינע חכשי ₪ דמלש
 המ עדנ אל ישילשה םויבו ,םויה ונדמלש המ רחמ חכשנ .תונושארה תא תוחיכשמ
 י:פמ החדנ רבעה ;העש יפל תובשחמ םיבשוהו העש"ייח ונחנא םייח יכ .רחמ דומלנש
 ושארל ןורכז ןיאו .הרהמב החרי אוה םג + דיתעהו . . .דיתעה ינפמ הוההו ,הוהה

 . לצריה ר"דה לש 'םידוהיה תנידמ, הנה - ? תואמנוד םכל וכרצנ םאה
 יהיו .םידוהיה םלוע לכ עזערזנ ולוקל  ,ונמע שרח הזה רפסה היה דוע דקתשא

 -ילת וילע שורדל ,לפלפל ,חכותהל ,םואנ"ימאונו םירפוסל בר ןינע ןתיו , 9 יפב החישל
 תא וריכזה אלש ,ותוא ועדי אלש ,לארשיב תיב ןיאו .םויה רובג היה לצריה ר'דה .םילח

 לעישי צופת לכב םסרפתג םיחרי ינש ךשמבו ,תחא העשב ומלוע תא הנק אוה ,ומש

 הרבע - דוע -ז החעו .,םהייח ימי לכב םינפל םשה-ישנא הזל וכז אלש ,נלפומ םופרפ

 לולא שרחב היהתש ,ןויצ"יבבוה תפסא אלולו .חכשנ טעמכ הזה רפסהו ,המלש הנש

 הכשנ היה ,הב םירבדמה"ישארמ רחא היהי לצריה ר'דהשו ל'וח ירעמ תחאב וז הנשב

 ,ירמגל הזה רפסה
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 .יקסניול 2 .א

 םיריעצ וכלי םשמו הפמ  :רמאל הנורחאה תעב םיארוק ונחנא .םיתעהדיבתכמבו

 המכל הלועה ונוה לכ הז  :םילודג םימוכס ובדגי םהבש םירישעהו ,ןוי ץראל םיבדנתמ
 . הגהכו הנהכו , ותיצחמ הז. / םינוילימ המכו

 הגש הרשע שמח וגל הז .הזחמ לומ הזחמ ,ונילא הושאו המדא הזה םעה תא םגו

 ףא ונפסא אל רוע איהה תעה לכבו .המואה תיחתו תוימואלה םשב רברל ונלחה זאמ

 ,ומע תיחתל דחא םויב דחא ינוי בדנש הממ ירישעה קלחה

 ,ונרמג אל םא ,עדוי .ימ : תומיענדיתלב תובשחמ יב ורועי הלאה .םישעמהו

 קליח. .ולכא תמאב אל םא +הנש תואמ הנומשו ףלא ינפל ,זא וניתונובשה תא , הלילה

 עובשדאבלכ ויה אל םא ?וחור לכ תא זא ונמע איצוה אל םא ?ונמע תוקת תא יקליבו

 םירומה וידימלתו וירבחו אביקע 'ר ויה אל םא - ?םינו"חאה םיימואלה םירישעה-- וירבחו

 דחי םמעו - ?םינורחאה םיימואלה םידובגה - וירבחו בלחדשוגמ ןגחויו , םינוחחאה םיימואלה

 . .+ + ונתוימואל םג התמ ילוא

 ונל ןיא לבא .ונב םג ואצמי אצמה ילוא -- םהב ךרוצ היה ול - םיבדנתמ םיריעצ
 -- התע םג ונל ץוחנש המ - םיבדגתמ םירישע םלואו .ונינפ םולשל קר יכ ,םהב ךרוצ

 התע םימעה ןיב = רבדה היה ול .ונברקב הלאכ םגשי םא ,תערי התא ,יה ,התא

 הגררמחמ וליפא ,דובכההתוא הז רובעב גישהל  הוקת לצ קר היה ול ,םינויה תרזעל בדנל

 תרזעל דחא םויב םינתוגו םפסכ תורורצ םיחתופ לארשי יריבג ויה זא יכ , הכומנ דתויה

 .הנש האמב ונתמוא תיחתל ונתי אלש המ םינויה

 - ?הוקנ םהל %הַנָּפ םהמו ,ונירושע םה הככ

 ; תטושאר רוכמ אל ,םהה םידפסב ןייענ אל  ,םימיההירבד דומלנ אל ,יבינח ,אל

 ,הלאה םיטיל םתוא הושנ ידמ | ובל לע ולעי בצע-תובשהמ יכ .םיבומה םימיה תא

 +++ונמעב צקו , ונייחב ונצ גצק
 ו

| 
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 .םישעמו תובשהמפ

 שנה השש =

 הכ סא יכ ...ופרשנש עובשראבלכ לש ויתורצוא לע דוע רעטצא אל .דוע היחנו בושנו

 זא היה אל ןפוא לכב םע רותב םייקתהלו תויחלו קזחתהל .ונמעל וליעוה אל הככ וא

 תוחפה לכל % םייח ,יה סעכ ונייח אל ונתמדא לע ונתויה ימי לכ םאו .דוע רשפא

 .םייח םישנאכ המבה לעמ ונדרי

 .םויה דע ונתראפת וזו ונתלהת וזו

 ,היחי ותנומאו וברח לע רשא ,קזחו לודג םע ,רחא ירמגל ,רחא הזחמ התע יניעלו

 אפוריא .תיצחמ לע טעמכ ודחפו ותמיא ליטה םינשב תואמ - רשא ,זאמ ןתיא יוג

 .ןויזבב ,םירמואש ומכ ,דרויו ,המבה לעמ התע דרוי הזה םעה - ,ויתחת םיבר םימע קודהיו

 .וב ןודמ ורגתיו ותוא וזבי ,וב ולשמי םה ,ול םיענכנ ויה רבכ אל הז רשא ,םינטק םימע

 ,סודיו וינשב ורשב אשי --.ותאשמ ודחפ הנש םישמה ינפל רשא ,הזה ארוגה םעה ,אוהו

 םימעט דוע ינפמו תונמחרה ינפמ  ,םילודגה ויאנוש ,םירידאה וינכשו . ..וילע לטנ יכ

 היה אל ,דחיב 0 ןוהמת ררועמה ,הזכ הזחמ .הזמו הזמ ודיב וכמתיו וקיזחי ,םירחא

 הנומשו ףלא ינפל , לבתה תמב לעמ ונחנא ונתדירי תא הושאו המדא רשאכו .םימלועל

 ונתילע - זא ונתלפמ יכ ,אנקסמ ידיל .אובא - התע ססוגה קנעה לש ותדיריל , הנש תואמ

 אל .ונמע ימי ירבדב הדבכנ רתויה התיה - םיאמורה םע 9 - איהה הפוקתהו ,התע

 ,המבה לעמ ונדרי ; ץראה לכ שיטפ ,אמור םא אלא  ,ונמחלנ םילדו םינטק םימע םא
 תא ,ונב החלש היתונויגל לכ תא ,ונתא אמור המחלנ תופוצר םינש עברא .דובכב לבא

 הליפנהו .ונתוא אכדל הדיב התלע הבורמ הדבאו הבר הדובעו למע ברבו . הירש רחבמ

 ויה אלול ,טעמ דוע ילוא םייח ונייהש תודבע לש םייחמ רתי הברה ילוא איה הוש איהה

 .םיאנקה ונב

 תא תונפלו המבה לעמ תדרל ,ויהיש ימ ויהי ,םע לכלו יוג לכל םוי ,הארנכ ,שי

 אל ותנקזש ,םעה ירשא לבא .תאזה סוכה תא ותשי דוע םיברו ותש םיבר .םירחאל ומוקמ

 ובי אל וירחא וינבו ,םירובג תומ ,ותע אובב ,תמש ,םעח ירשא ; ותודלי תא השייב

 ,םב רבודי תע םהימידירבדב ושובי אל / םהיתובאב

 ונבזע 'םיינע .םירוחב.כ אל . ונימידירבדו וניתובאב שייבתנ אל ,יל המודמכ ,ונחנא

 תושעל וניתובאל היה רשפאש המ לכ ;הנממ ונאצי םינדחפו םינלטבכ אל ,ונתלחנ תא

 -היבשב םייח ולפנש ,לארשי ירובג דאמ דאמ ויה םיטעמו . . .םהייח לע וסח אל ,ושע

 . םימיה-ירבד ונל ורפסי הככ .ביואה הנחמ לא

 ונדרי םירובגכ הנה : תורחא תובשחמ םג דוע יברקב ודילוי התע אפוריאב םירקמהו

 - ?םעפה דוע הילע הלענ ךיאו , המבה לעמ
 תלטומה ,תובאדתוכז תלוז רשא ,לדו ןטק םע ,בגנה הצקמ הלוע לדו ןטק םע הנה

 כש ,הזה לרהו ןטקה םעהו ;"םיגורתא.ו *גופפ. דכל ,לכ ול ןיא טעמכ ,לודג קפסב דוע

 שדחלו ותומדקל בושל בשוח אוהו תואג שבל ,ץראה תופנכ עבראב םידרופמו םירזופמ

 .וירוענ רשנכ
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 ..קפניול .ל .א

 תודקי םינבאו , לקש ףלאב טראוו תכאלמ תיבמ הלמשו ,םירשעו .האמב זירפט תעבגמו

 םימדב םינוש םיטישכתו ןואילמ  טימסו  לסירבמ רקיה גראו  ,םירניד טיפרתב םדרטשמאמ

 פסכה תא תתל , לארשי תונב דוחיבו , לארשי ינב ודמל .המלש ימיב יכ  .דאמ םיבורמ

 רשא ,הזה ךלמה תמכח ונל התלע המכב ,ךירעהל לוכי ימ- ,עדוי ימו ,םינבאכ תוצוחב
 היתב תונבל :ונייה ,  הינבה תמכח תא וניתובא ודמל , הארנכ ,וימיב +ובבל תא וטה וישנ

 יקיתופא תושעל  ומידקי דוע םימעפלו . . ,רצואההיתבל יקיתופא דימ םתוא תושעלו תודמ

 ,.:םיתבה ונבנ םרט
 לאלשי .ערקנ וימיב יכ  ,אוה  ונימירירברל  הליחנה המלש תוכלמש המ רקיעו

 ,םידמולמ ,ןויצהיבבוח ,םיימואל ,םיללובתמ ,םירפוכ ,םיקודא ,םידגנתמ , םיריסח . . .םיערקל
 השמח וארת םאו .דוע .ודחאתנ אל וערקנ זאמו .. , לארשידיאנוש םתסו ,"קילרַאי. ילעב

 , . .םלועל וחאתי אל םג ילוא רשא ,םיערק , םכינפל םיערק הרשע יכ .חטב םתעדיו ,םידוהי

 לכיה ,'ה לכיח :םירמואה רקשה יאיבנ םע  ,דוד תיבל םינורחאה םיכלמה תפוקתו

 תורזופמה תושביה תומצעה םע לבב תולג . . .םולש ןיאו םולש םולשו . . .המה 'ה לכיה 'ה
 ,םינגסהו םירשה םעו ינרוחה טלבנסו ינומעה היבוט םע ינשה תיבה ןינבו ...העקבה ינפ לע

 הלאכ םיעגר דועו דועו . . . םינויתמהו םינויה םע םיאנומשחה ימיו .. .הנושאר לעמב ויהש

 .ותנוכתו וטבמ יפל םתודוא לע טופשי דחא לכ .ונימירירבדב הברה

 ינשה תיבה ןברח תפוקת -- איה ונימידירבדב הדבכנ רתויה הפוקתה ,ינא יתעדל לבא

 .םיאמורה םע םידוהיה תמהלמו

 ,יתודלי ימיב למעדתולילו תועמדו  םיבואכמו .רעצ הברה יל המרג איהה הפוקתה

 אל ןושארה תיבה ןברוח .םימיב יתאבו יתלדג רשאכ - ימואל ןואגו םיבוט םיעגר הברהו

 והימרי תוניק "לכעל. יתקפסה אלו , לאקזחי יתדמל והימרי ירחא דימ : הברה רעצ יל בסה

 םימיבו ,יתודלי ימיב וחורמ ילע ךפש 'ןופיסויה רפס. ,ינשה תיבה ןברח ןכ אל ,ןפקיה לכב
 לפנ יכ 'ה םע לעו המואה תולג לע , תיבה ןברוח לע םימכ תועמד יתכפש םהה םיבוטה
 זא ודמעש םישנאה לעו זא ושענש םישעמה לע טופשל יתדמל הזה רפסה ךותמו .ברחב

 תחא הרושב םתוא יתדמעהו האנש תילכת םיצירפהו םיאנקה תא יתאנש .העונתה שארב

 יאונש ויה וירבחו ארויג רב ןועמש ,בלח שוגמ ןנחוי .םידוהיה יררוצ רתיו סוטיטו ןמה םע

 ,עובשד-אבלכ לש רבה תורצוא תא שאב וחלש אלול ,יבלב יתרמא ,םה אלול .ישפנ

 לארשי ירובג ועוג אלו ,ריעב הפגמו בער ויה אל  ,ןוירוג ןב ןומידקנו תפכה תיציצ-ןב לש

 ויהש המה םה ,זא יתימד ,םיאנקה .ריעה השבכנ אלו ,םיאמורה ברחב ולפנ אלו , בערב

 ונילע וטימהו תומואה ןיבל ונתוא ולגהו ונלכיה תא ופרשו ונתיב תא ובירחהש  ,ונירכועב

 ,חונמ יתעדי אלו , ישפנ רמב יתיכבו , תאזה הערה לכ תא

 ןמ הנתשנ הזה ןינעה לע יטבמו .ורבע ופלח ,יתודלי ימי ,םהה םיבוטה םימיהו
 "םיאנקה. חור ונמעל בושי בוש יכ ,הוקא ...הוקא לבא ,דוע הכבא אל , הצקה לא הצקה
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 .םישעמטו תובשחמ

 = שש שו ו ==

 הלאה םיטעמה םירבדה ."המירצמ' ובשו. ,המהלמ ותוארב םעה םהני |[פ  ,םיהלא רמא ימ
 יתקותדהנתנו. תלפתב הברה התכבש ,תחא השא לע םירפסמ .ונמע תנוכת תא ןמסל םיד
 יתוחאל עסא ,אל םאו ,בטומ -םיבומ םייחל יתוא םותחת םא ,םלוע לש ונובר. + הרמאו
 םיבוט םייחל 'ה םותחי םא :םירצמ - ונמעב אלָמת איהה "תוחאה. םוקמ ."הלודגה ריעב
 יחה ,בטומ -- שבדו בלח תבז ץראב וא ,הפ הבוט הסנרפו תויכז רפסב ונבתכיו םולשלו
 המידצמ , המירצמ בושנו זגור לש םונפ  דימענו ץוכתנו סנכתנ ,אל םאו ..,המידק ךלנ
 ...התמהוזו התלפא םע

 וקיפסה אל דוע ,ברוח רהמ םידע תא ולצנתה אל דוע ,דימו .הרותדןתמ - ןכ ידחא =
 :וחמאיו , לגעה תא ושע רבכו ,ער וא אוה בוט םא ,שדחה םבצמ רבד לע בטיה בושחל

 םה "לנעהההשעמו הדות"ןתמ. .דאמ הדבכנ .יאדוב איהה הפוקתהו ! לארשי ךיהלא הלא
 שיתעה לכב ,ונמע לש ועבטמו .ונימי ירב לכ ובסי םהילע רשא ,םיריצה ינש המה

 תוינחורו השודק , תוליצא ."הז דצמ לגעה-השעמו הז דצמ הרות-ןתמ. :התיה , תופוקתהו
 - לגעהההשעמו הרותחןתמ . ונמע אוה ןכ - !ינשה דצמ בהזה לנעו ,דחאה דצמ הזרפנ
 ,ינשה רבגתיש שיו ,דחאה רבגתיש שי .םויה דע תכלוהו תרמתמ םתלועפ רשא ,םישעמ ינש
 היותה תלועפ יכ ,ונחנא םיאור התע ונימיב . . . היבוברעב םישמשמ דחיב םהיגש בורה יפילעו
 -ןתמ תלועפ רשא ,םימי ויהו . תקזחתמו הלוע .בהזה לגע לש ותלועפו , תכלוהו תתחופ
 , לנעהההשעמל הרותדןתממ ,ונמע חור ךלוה בכוס בבוס הכו  .רתויב תרכינ התיה הרות
 . הרותדןתמל לגעה-השעממו

 , ךלמ םהילע חושמל םיצעה וכלה ךולה. .דאמ הדבכנ איה סנ - םיטפושה תפוקתו
 ז להקב תונמתה ,"תירבע הלשממ. תנומת הזב ןיא םאח ."ונילע ךולמ ךל ודמאה לא ורמאיו
 ,םילעוש תואמ שלש רחאה דצמ הובגה ןושמש לש ויתולועפ וניתודלותב ןה תודבכנ דוחיב
 םילעוש ואצי זא ינמ םימעפ המכו ... לארשי עשונ םהבו ,רומחה יהל ינשה דצמז
 יכ , תודוהל ונחנא םיהרכומ ,ץופחנ אל וא ץופחנ םאו ...! לארשי תא עישוהל םירומחו
 רתוי הברה ילוא תיכינ םתלועפו ונימירירבד ךלהמ לע דאמ הברה ולעפ םירומההו םילעושה
 . לארשי ירובג לש םהיתולועפמ

 20, שוש 50ת!600%

 15% כט, 15ז86]!
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 ₪84 םירומחו םילעוש צסת [חמ6ת. | (הנויה)

 העבק םיכלמה תפוקת . ונימייירבדב רקיעה איה םיכלמה תפוקת יכ ,םירמואש שידו
 , הרבכנ רתויה .התיה איהה תעה יכ .המלש תוכלמ דוחיב ,ונמע תנוכת לע :המתוה תא
 ,םיבוט םייחו תורתומה תבהא הקספ אל דוחיב . עגר ףא הקספנ אלו תכלוהו תדמתמ התלועפו
 ,'םינבאכ םילשוריב ףסכה תא ךלמה ןתיו. .הזה םכחה ךלמה ימיב לארשי ינב םהל וניכסהש
 ,תואמ שלשב תילגנא תעדרמו ,תואמ ששב םירצממ הבכרמ אצתו הלעתו - זדוע וגל המו



 ויק סניול לא

 - ?םישעמהו םירקמהו ,ןוא ולעפ יכ ,רמאיו המואה תובאב םג יפוד ןתיו םישדקדישדקב
 הער הרזגו ,רחאה תרבד לע ,הלכשהו רוא לש השדח הפוקתו העושתו ןוחצנ ,בוט םוי
 לע דחאו דחא לכ טופשי ויתועד יפלו וטבמ יפל יכ ,ינשה תרבד לע , תינעתו םוצ םווו

 ,שיאל שיאמ םימיהדירבד זכרמ תא וריבעי םהיניע תואר יפלו , םילעפנהו םילעופה , תולועפה
 .םוקמל םוקממו ןמזל ןמזמ

 דואמ םודק ןמזב התוא םיאצומו ונימידירכד "תיצמת, תא םימידקמה , הלאכ םנשי
 ,תדחוימה ונתרוצ תא ונלבק םש ,ונימידירבד לש רצואההתיב + םהירבד יפל ,םש ..םירצמ תולגב
 הזה לודגה ללכה ןמ םיטרפ קר ,םהה "תובאהי תודלות קר איה זא ינמ הכוראה אירומסיהה לכו

 . תרוצב תנשב , המירצמ וניתובא ודרי שפנ םיעבשב .םה ןכ יכ + םירבדה םיארנו
 ורפ ,ןבומכ ,לארשיחינבו .םיבער ויחא ןומהו ץראה ימעל רב ריבשמ ,ןלבק ,דחא פסוי
 שדח ךלמ םקיו . הנידמהדיצעויו רחסמההיצעויל ויהיו \ ,ורחסיו , תויונח ונביו  ,ובריו וצרשיו
 -לעבו הרבעהלעב היהו :םכחי ןפו הברי ןפ ,ול המכחתנ הבה :ודמאיו .. .רשא ,שדח רודו
 =ילעבו םיסמדירש וילע ומיקיו ; הזההםלוע יגונעתבו תוואתבו קסעב ונמע הרחתמו ונומכ הואת
 תואבגו הילע רבד לע ,תונחב ןוידפ רבד לע +םיצנ םירכע ינש - ןכ ירחא . . ,םינוש תובומ
 אירוטלד ,ןבומכ ,ןכ ירחאו ?עדוי ימ  ,ןזחהו טהושהו ברה רבד לע וא ,  תסנכההתיבב
 הדובעו םינבלו רמוח .ןהמ תביוחמ הדלותכ , הלא לכ ירחאו-+ 'ךמש ימ. : העודיה הנעטהו
 ,שק ששוקל םירצמ ץרא לכב םעה פיו .תוכמ ראשו ךשוחו ןיחשו הארונ תולדו השק
 ,הלא לכ .ירחאו , םיצבה-תפילקו םושה-תפילקב רוחסל ,םילב םיסנכמ רוכמל ,םירורפ טקלל
 = */ ךמש ימ-ו םיִצנ םירבע :םעפה דוע

 ראכיו שרפי קר אלה ויכרכ לכב ץֶרְו - ?ונמע תודלות רוצק הפ וארקת אל םאה

 תודוסיה םגה הגה 'ךמש ימ-ו "םיצנ םירנע ינש. יכ ,עדוי וניא ונתאמ ימו . הזב בותכה תא
 יתלב םירבע ינש. ונתבשחמב רייצל ונל השק םגש דע , לארשידתיב לכ הנבג םהולעש
 'ךמש ימ. וב רמאנש םויה הז היה לודגו ...*+ךמש ימי :ורבחל דחאה רמאי אלו "םיצנ
 ילואו ,םימעה ןיב לארשי הלגש םויכ , שדקמההתיב וב ברחנש םויכ ,לגעה וב השענש םויכ
 דוסיה חנוהו  תורודל היכב העבקנ ,ןושארה יךמש ימ. רמאנש םויב וב יכ .םהמ רתוו דע
 ןיאו .ונמצע ןיבל וניניב ונדוריפל ,הזמ ערש המו ,םייוגח ןיב ונרוזפלו וננברחל ,ונתולנל
 ..."ךמש ימ. קלח םהב ןיאש הער הרזגו תינערופו לושכמו הטטקו הלקת ךל

 עודי .גשומב םירצמ-תולגו ,דאמ הדבכנ איהה הפוקתה יכ | ,יביבח ,וארת אלה
 םירבע ינש. דוע ויהי אל רשאכ ,זא קר אובת המלשה הלואגה .התע דע תכלוהו הדימתמ
 ,..אצרוק לכאי אלו +'ךמש ימי. : דימוחחכית ורבח תא דחא לאשי אל -וצני םאו ,"םיצנ
 .,.קח וקחרי דוע ,ונבבל ןובאדל ,הארנכ | םהה םיבוטה םימיה ואובי יתמ ,עדויימו

 תנוכת לע טעמ אל הלעפ איה םגו , ךרעההתבר איה רבדמהררוד תפוקת םג לבא
 ,םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא םחנ אלו ,םעה תא הערפ חלשביכ ,ונל רפסמ בותכה .ויפואו ונמע
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 .ינפ םימיה-ירבר לא יתמשו םהישעמו םהיתובשחמו םייחה ןמ יבל תא ינא יתובסו
 :עוריה םנתפב םתוא ןמסל רשפאו ,הבשהמו שעממ םיינע ,התע ונייה םה םיינע םא ,יכ
 רועו םישעמב םירישע ונימי"ירבד ,ךפהל ,הנה-,"הנמ האמ לש הואנו הטורפ לש ךרע,
 .תובשחמב רתוי

 ,רתויב םישבי ,רתויב םיטושפ םה יכ ,םימעפל רמאגו ונימידירברל אטחנ רשא שי
 ימי ירבדב חבשל סעט הפיסומה ,"היחה איבוברעה, התוא אלב ,םב תררוש הנושמ תורחא
 םהיעבצ ,םהיקודקרו םהיטרפ לכ םע ,םירוסיו תונלבס ,תוגלבסו םירוסי .םירחאה םימעה
 ללכב הרנתדתמהלמ .ףוס דעו הלחתמ ונימי-ירבד המה םה - םהירואבו םהישוריפ ,םהינונו
 .דאמ הנושמ ןפואב וז םגו ,"ןנמ-תמחלמ, קר םה ונימי"ירבדו ,ןנמ-תמחלממ *תנינעמ, רתוי
 ןיעמ השנרהל ונימי"ירבד ירפסב האירקה ונתוא איבה םימעפל םא ,אופיא אלפי אלו
 םירישע ,םיממורו םיאלפנ םיענר ונימי"ירבדב סנשי הנה .ןנובתנ בושנ םא לבא ...םומעש
 םג רוע םתוממורו םכרע תא ודבא אלש ,םישעמו םיעגר ,תוקזח תושגרהו "םיטקפַא,ב דאמ
 .םינשב םיפלאו תואמ רובע ירחא ,התע

 וגמע ימי ירבדו ללכב םימיה-ירבד לע ךטבמו ,ארוקה יביבח ,ךתעד תא עדא אל
 אלפנ בשחיש המ .םיוש םמעטו םדאדינב תועד ןיא םייחב ומכ אירוטסיהב יכ .טרפב |

 רחאה תעד יפל רשא ,םירקמהו םיענרהו ;ינשה יניעב אוה יוזבו לפש ,דחאה יניעב םמורמו
 -ישנאו םירובנהו ;ינשה יניעב ,ךרע לכ ןיאב ,םה אלכ ,םהיצמתו םימיה"ירבד זכרמ םנה
 סנה הניגשלו הללקלו הפרחל ,דחאה יפב הלהתלו םשל םמשו סגל םנה רשא ,השעמה
 לע הכ תונוש םדא-ינב לש םהיתועד רשא ,רחא ןינע לכתב ךל ןיא ילואו .ינשה יפב
 ,הכורא אירוטסיהב םג המו ,םימעה ימי ירבד לכב אוה הככ .םימיה"ירבד ומכ .ויתודוא
 *בקרי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז, רשא ,ונלש אירוטסיהכ ,הנושמו הכבוסמ ,הכשוממ
 תלחתה וזיאו 'הכרבל קירצ רכז, םייסמ הפיא עדוי התא ןיאו ,הזב הז רחי הב םיזוחאו םיכבופמ
 ורכזו קידצה אוה ,השעמה לעב ,"אירוטסיהה השוע, ,רובגה ,דחאה יבגל .'כקרי םיעשר םש,
 -תומוא .בקרי םיעשר םשו ,םיברה תא איטחמו אשוח ,אוה עשר -ינשה יבגלו ,הכרבל
 קפס ליטמ ןיאו ,לכל םילבוקמה השעמ-ישנאו םימסרופמ םירובג ןהל שי ףוס ףוס םלועה
 ונירובג ןכ ןיאש המ ...לודגה רטפו לודגה ךירדירפ ,לודנה לרק לש ויתונוחצנו ויתורובגב
 סנ ומ לישי הצורה לכו ,וחור יפל םתוא טופשי דחא לכ רשא ,חורה"ירוכנ ,ונחנא
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 יקסניול .ל א

 ירוהרה םג רהרהל ולכוי - אל םאו ,םדיב תושרה ,ןבומכ ,הבושתב רהרהל וצפהי
 ,םריב החומ ןיאו , הריבע

 ןירא  אילגנאו + אסונק ינפמ ודחפי ,םיילנאה ,םה םאה ,תאז דבלמ לבא
 בולככ - םינוש "םירמשמ,ו 4 ,םיאנקמ ,םיעובצ ,םיפנח ,םירסחתמ לש תותכ האלמ

 הלצא םימדוק םינוש םיגהנמ לש תוינע"יקודקדו ינוצחה סומינה רשא ץרא .ףוע אלמ
 - תאז לכבו ,לג ףכ ךרדמ לכ לע הבושת-ילעבב שונפת הב רשא ץרא ;לכל
 םידסחתמהו םיעובצה הלא לכ - ינממ רתוי תאז םיעדוי אלה אילגנאבש וניחאו

 ,םיסונמ םירחוס | ,םיניוצמ םירכא םגה תובושתה-ילעבו םירמשמהו םיאנקהו םיפנחהו

 םיזירזו השעמ-ישנא | ,ללכבו - תונוכמ יאיצממ ,םיבוט םידדומ  ,םיאלפנ םינפס

 ךל ןיאו  ,םינטירבהכ הבושתב רהרהמו דסהתמו עובצ םע םלועב ךל ןיא .אילפהל
 תורסחתה ןיברעמ ןיאו ,דוחל אהו דוחל אה יכ תוא .והמכ - רכשנו זירז םע

 ומכ הארונ ךכ לכ אסונק התיה ולו .םלוע לש ובושי םע הבושתהירוהרהו ,תוזירזב

 .התע איהש המ אילגנא התיה אל - התוא וראתיש

 ,אצניאולפניא ןיעמ ,התע ונימיב איה תכלהמ הלהמ אסונק ינפמ דחפה ,ללכב

 םירערעמ ואצמנ םא .אסונק ינפמ דחפה תולחמ םילוח םידוהי הארנ ןפנ רשא לכב
 ץפח ואצמת אל םא .אסונק םהל וריכזי רימ - איסורב םינברל שרדמהדתיב ןינב לע

 אצמנ יכ ,ורמאת םא :; אסונקל םיכלוה םתא ירה-היתולועפו "הלכשה יברמ, תרבחב

 ,אסונק ךרד לע םכנה יאדוב-תובישיו םירדחב ןשיה דומלה רדסב בוט רבד הזיא םג

 ןויצ-יבבוח םאו :; 'םיבהלנ םייסונק, םכנה יאדובו יאדוב-'תרב םינוקת,ל ודננתת םא

 , הנממ טלפמ ןיאו סונמ ןיא ,רוציקב .אפונק תובא-יבא הז - היהיש ןבומ הזיאב םתא

 ,הלא לכ תויפ תא ומסחי ובו , לארשי הנחמב רחוסל רבוע התע אוה הזה םשה

 םניאו שדח לכל בוט םירמוא םניא , ונייח תולאשב "הדחוימ העד, םהל שי רשא

 תא אילגנאבש םידוהיה חכ יאב ,םג ומסה אופיא וב .וינפמ ןשי לכ איצוהל םיצפה

 רחפו המיא הליטהש דע , איהה הארוגה הרבהה חכ בר הכו ,בושיה יבהוא תויפ

 ,ןטק ךס בושיה ןינעל .םחרכדלעב ומכ , ועיצקה לודגה םוכסה לכמו ,ןיבוסמה לכ לע
 ,הפסאה % לע אסונק דחפ לפנ יכ ,והשממ תוחפ אוה ללוכה ךסה לא ךרעב רשא

 םהיגהנמו םהייח רבד לע םינותעהב תואבה תועידיה יפ לע טופשנ םא ונחנאו

 ורמאיש המ ורמאי .. .אסונק ךרדמ דאמ םה םיקוחר ,וניתובא ץראב "םיצולחה, לש

 לארשי-ץראב םיטסינולוקה תא םישאהל ןיא ןפוא לכב ,אילננאבש םירוהיה חכ יאב
 יאולה ינא יתעדלו ...  ,אושדילבהו הבושת ירוהרהב ,הריתי תודיסחב ,רוחאל הכילהב

 ,,.וירפל םיכלוה ויה אלו אסונקל טעמ םיכלוה ויהש
 ו ארוקה יביבח ,ךתעד המו

5% 
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 ימישעמסו תובשחהמ

 רויפיפאה לבא . ןיסוריאהו ןישורינה תא ול וריתה םינומגההו םילודגה םינהכה ;התרצ

 ,ןשוריגה תא רסאו התרב ןימיל דמע ,ותעדב ףיקת ,עודיכ ,היהש ,יעיבשה רונירג

 ךשמנ , םינוש םינפב ,בירהו .הלאה םלועההינתיא ינש ןיב הבירמ הצרפ זא ינמ
 ויתונחמ חלש רסיקה .יעיבשה רונירנ לש ותנוהכו ךירנייה לש ותוכלמ ימי לכ ךלהו
 רסיקה לע ךילשה רויפיפאהו ,אמורמ ושרנלו רויפיפאהב םיטפש תושעל  ,ויתונוינלו

 ,הנומאב ותוא דובעל ועבשנש םתעובש תא רפיקה ידבעל ריתיו , ומרחו ויתוללק תא

 ,םיבר םינהכו םינומנהו םיצירעו םינזורו םיכיסנו םיכלמ ודמע םהמ דחא לכ ןימיל
 דצמ ,םשפנ תריסמב וניטצה דוחיב .םהיתוביר ירבדו םהיתומהלמב קלח וחקל רשא

 .דירפטוג גוצריהה הלעב-רסיקה דצמו ,אנקסוטמ "הרליטמ, הפיה הכיסנה ,רויפיפאה

 תדבכמו היסנכהל תנמאנ תב התיה אדליטמ הכיסנה .םהיתועדב וקלחנ ותשאו לעבה

 לע זעל איצוהו ,וכלמל ןמאנ דבע היה הלעב רירפטוג גוצריחהו . . .רויפיפאה תא

 רסיקה רבג רשאכ ,אוהש ךיא ...רבדב היולת וילא הדליטמ תבהא יכ ,רויפיפאה
 ויתותע תא התרבחב הלביו ,הדליטמ הכיסנה תזוחא ,אפונק רצבמל רויפיפאה טלמנ

 אתרטוז אתלמ ואל םרחה טהל יכ ,האר ךירנייהו לנלגה לגלנתנ הכו הכ ןיב .תוערה
 םתעובש תא רויפיפאה ריתה יכ ירחא ,ושפנל וידבע והובזעי ןפ ודחפבו | ,איה

 תנש ראוני שדוחב ,ולימרתו ולקמב אביו ,הנחמה ןמ טאלב קמחתה ,ול ועבשנש

 ,ראוני 25--28 ,תוליל השלשו םימי השלש ,קש שובלב ,ףחי דומעיו ,אסונקל ,7
 תולדתשהנו ,ונוע תא רפכל ודיב התלע םיבר םינונחתו למע ברב יכ דע ,הפיזנ לבקיו

 םהינש וטרחתה ,ןבומכ ,ןכ ירחא .ומרח תא ריתהל רויפיפאה ול הצרנ "אדליממ,

 םשה םלועב םסרפתנ ,זא ינמו .םיכורא םירבדהו ,םהלהל ופיסויו איהה "הטרחה, לע

 ,םידמוע הבושת-ילעבש םוקמל םש רותב ,'אטונק,

 תאו לארשי-ץראו אסונק ןיבש תוכיישה תא ,ארוקה יביבח ,התע ןיבתה

 - !םידחפמ אילגנאבש םיחקפה וניחאש דחפה

 המ ןיאש יל .המודמכ ,םידחפמ םה "הבושתה, ינפמו 'םירויפיפאה, ינפמ םא

 סהידיב שי םא ףא יכ ,םיארונ ךכ לכ םניא םילשוריב ונלש םירויפיפאה .שושחל
 ,םיבר תרבד יפל ,העוריה תינברהו .םהל ןיא אנקסוטמ 'תודליטמ, לבא ,'םרחה טהל,
 לכ ןיא ,יתעדל ,ןכבו ...אדליטמ םוקמ אלו  ,רויפיפאה םוקמ קר תואלמל לכות
 םירויפיפאה .לכמ רתוי ןכופמ ופיב דחא 'םאקמייק, ,ידידל .ץראל תולעל דחפ
 םגיא םהיתונוע יכ ,יתרבד לע .ןודנולבש תוריבע ילעב ודחפי אושל ךאו ,םילשוריב
 - "קוק, תרבח לצא עסמ"תודועת תחקל ולכוי הטרחדחתפ לכ אלבו ,ללכ םיבכעמ

 םימורע דומעל הלילח וכרטצי אל יכ ,יתבורע תא םהל ןתונ יננהו .ץראל תולעלו

 םיבוהצה םהילדנס ,םהש ומכ ,דימו ףכית אלא ,תוליל השלשו םימי השלש םיפחיו
 םא .ץראל וסנכי - םהידיב םודא "רקדב,ו סהישארב רפונ"יצע לש םיעבוכ ,םהילנרב
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 יקפניול .ל .א

 .ונדעב לכה וניכיו תושעל ךירצש המ ושעי אילננאבש וניחאו ,ךכו ךכ ןיב .המואמ
 תסכרפאכ יא תא יתישע בושיה תעונת הלחה זאמו ,דימת יתימד הככ

 עדונ רשאכו - + םירבדמ ןודנולבש וניחא המ : שנמלה רבעמ להקה תער - עומשל
 .הכאלמה יצח :יבלב יתרמאו דאמ יתחמש ,ןויצ-יבבוח תרבח הדסונ ןודנולב יכ ,יל
 לכונ וישכע ,ןעשהל ימ לע ונל שי וישכע .הדבכנ רתויה תיצחמה ילואו ,ונישע רבכ
 .תושע יתלבלו םירמאמ בותכל ,םירישב רישל ,חכותהל ,הברה לפלפל הפ ונחנא

 יתחמשו ..,,הדובעה לע םיחצנמו םידבוע םש ואצמי אצמה ןוכנה ענגרב ,המואמ

 .םתעד תולקב ,םיתפרצה ןה ,זירפב הפסאה רבד םייחה ןיב עמשנ תע ,הלופכ התיה
 ; "בושיה, תבוטל םלוק םירהל ודחפי ןוכנל ,'תוירבה ורמאי המ, ינפמ לודגה םדחפבו
 .םה - םיילגנאה לבא ; קרמסיב תעד תוח תא םדוקמ ולאשי יאדוב זנכשאבש וניחא

 םינושארה ויהי המה ,תוירבה ורמאי המ ינפמ ודחפי אלו קרמסיב תעד ולאשי אל

 ,ינורו ילהצ .. ,זאו .עמשנ היהי יאדוב םלוקו ,'ץראה בושי, תבוטל םלוק עימשהל
 ן ן

 ז ןויצדתב

 .,דוסיה דע ברחנ ינוימדב יל יתינבש שדחה ימלועו ,יתוקת לכ הסרהנ םאתפו

 ינפ רבסב והולבקי אל סגו ול וכהי אל םג הלא וניחאו ,ןודנולל אובי אל חישמ
 יאב הנה ,בושיה תבוטל םתעד תא ווח םיפסאנה בורש העשב , . ,אובישכל תופי
 דרחא רפוס רפסי - וז םתודגנתהו .םחכ לכב הזל ודגנתה  ,םילגנאה םידוהיה חכ

 .ללכב ןתמויאשמה ךרד לע םילושכמ םישל התברה - זירפמ
 אל הלחתמ .םהה םירבדה יארקב ,ישפנ רמב יתארק - + "סוטורב התא םגה,

 המ ,השעמ-ישנאו םה םיחקפ ללכבש ,הלא וניחא + ןכתיה ,ינזא עמשמל יתנמאה

 יתשפח ,םיאיבנבו הרותב יתנייע - + לארשי-ץראל אפונק ןינע המו  ,וז תוטשל ואר
 .תולהק דועו ,השארמ ,הערצ ,הנמדמ ,לאיצבק ,הנמת ,הצהי ,רעורע :ןנשי - םילובגב

 דעו ןדמ ,"םידוהיה תנידמ, לכב | ,יתאצמ אל הלא לכב אסונקו ,הלאכ תושודק

 .. .ונחיו לארשי ינב ועסיו - ,היתאצמ אל "תועסמ,ה לכבו ,אסונק ןיא ,עבש ראב

 אל - לבא ,םירוח הברהב דועו ,דגדגה רחב םג ,הואתה תורבקב םג ,הנומלצב םנ

 , הילגנאבש וניחא לע דחפו המיא ליפמה - הוה ארונה םוקמה אוה היאו .אסונקב

 ? טרפב שדחה בושיהלו ללכב י"אל ונינע המו

 -ירפס תא ,םינשיה ירפס תא יזגראמ יתאצוה ,הזה ןינעה תא יל ררבל ידכבו

 ,יתאצמ הז הארו ידומל לע יתרזח ,היפרגואיגהו םימיה ירבדל דומלה

 ,אנקסוט תנידמב ,תינופצה אילטיאב ,אסונק הזוחאה :רמאל בותכ איפרנואינב

 , םימיה-ירבדב םסרופמ ,לורבה תלסממ מ*ק 15 קחרמב ,םירה ימורמב ףונ יפיב

 תא ותורחב ימיב בהא ,אינמרג רסיק ,יעיברה ךירנייה :רפוסי םימיה-ירבדבו

 ויניע ןתנ ןכ ירחא .ןידכו תדכ השאל ול התוא חקיו ,אזוסמ ףרנקרמה תב התוָּב

 תא תחקלו "התרב, תא שרגל ןיופחיו ,הנמיה האנ יאדוב התיהש ,תרחאב
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 .םישעמו תובשהמ

 שדה =

 איהה *הלודנה החנמה, הארמל השבכה חמשתו ,המתה השבכהל םג ןבת טעמ תתל
 רעיה שעריו :עעמ :עעמ :החכ ברב הענתו רעיה לא חרבתו היפב ןבתה תא הקתו
 צהתיה רעוה תוטלחהמ תחא יכ ןעי  ,ןויצ-יבבוח הנחמב החמשו ןושש ..,הלוקל
 ,'היהיש םוקמ לכב ובצמ תא ביטמו ונמעל דובכ ליח,מה בוט רכד לכב ךומתל,
 תבשומ לולכשל קנרפ ףלא םיעשת , ןויסנ רותב ,תתל ומיכסה תאזה הטלחהה ם'עו
 תעבשו , 'ןינח ידאו, תבשומ לולכשל קנרפ ףלא השמחו םיששו ,"ןדריה רמשמ,
 שוריפב ואל לארשי ץראב בושיה ,ןכ יכ הנה ,הרדנב ראב ןינבל קנארפ םיפלא
 םירהל, + 'ב ףיעסב ,רמאנ שוריפב וילעש ,אניטננראב בושיה ,לשמל ,ומכ) רמתיא
 רכד לכב ךומתל ריתמה ףיעסה ותוא ללכמ ,רמתא אללכמ אלא ,('אניטננרא ןרק
 איהה הטלחהה :(222 'מונ) *ץילמה,ב רפופה רמאי תאז לכבו ,םוקמ לכ בב בוט
 יכ ,ועיריו ועקתי  ,םיחמש ןויצ-יבבוחו .'ןויצ יבבוח, לכ בבל תא קפס אלב המשח
 ..."לודנה ןחלשה, לעמ םירורפ הזיא ולפנ םהל םנ

 ,תולוק-ילוק רחא םא יכ ,תחנבו יאשחב אל ןחלשה לעמ ולפנ הלאה םירורפהו
 ידוהי חכ יאב דצמ - !תאזכ ןימאהל לוכי ימ ..,דצמ המוצע תודגנתה רחא
 גנידדופ ןיא לארשי-ץראבש ינפמ אל ג בושיל ודגנתה םה ו! אילננא
 , םיסופה-ץורימב םירחתמו ףורגא ילעב םיטילתא ןיא ,רטרופו רכש ןיא ,ףיבטסור
 םהבש םינינעה ןמ  המודכו , תוינא הנבמו םיבוט םיפוח ןיא ,תופסאו םיבולכ ןיא
 קר = , לארשי-ץרא בושיל ודגנתה הלא לכ ינפמ אל ;יטירבה חרזאה ייח =
 ."אפונק,ל לארשי ינב ובושי אמש ,דחפה ינפמ

 המלה ,לארשי-ץרא בושיל ודגנתה אילגנא ידוהי חכ יאב יכ ,תאזה הרושבה

 םירקי הלא וניחאו ,דחכא המל ,יכ ,הברה םירוסי יל המרגו ,יבלו ישאר תא הצחמו
 אובת אילגנאמ :יתימד יבלבו ונמע *חלמ, לעכ םהילע טיבמ יתייה דימתו ,דאמ יל
 ,הנושאר אובי ןודנולל - דימת יתבשח ךכ - הישמ אובי רחמ וא םויה םא ,העושתה
 םיטייחה דע  ,יברעמה קלחה ימורמב םהילכיהב םיבשויה םידרולה ןמ ,םש וניחאו
 חרואה תא לבקל םינמוזמו םינכומ ויהי  ,יחרזמהךקלחה קמעב םידרוגתמה | ,םיינעה
 םה .בוט רתויה דצ לע ₪ זופא היהי לכהו ,יעבדכ תופי םינפ רבסב הוה הלענה
 ל קר ,ופסלפתי אלו ורקחי אל | ,םירישב ול ורישי אל  ,הברה ורבדי אל
 לובעי ,ןבומכ ,םשמ .םייקו רירש לכהו תושעל ךירצש המ לכ ושעי  ,שאר"דבוכב
 הזייליסרמ וָרישי  ,םכרדכ ןואש וברי תפרצבש וניחא ,התפרצ אוביו שנ מלה תא
 וניחאו ,זנכשא ץראל ךלי תפרצמו .זירפמ ,םמוקממ וזוזי אלו-אוופחפ, ווס-.- :תירבע
 "5 56%, הלואגה לש *האידיאה, רבד לע הכורא השרד וינפל ושרדי םש םידמולמה

 ,השדח הריש ודובכל רישנ - ןופצה תנידמב ,הפ ונחנאו ,םתבוחיידי הזב ואציו
 לע ןינעה רתומ ללכב םא ,רבדב ונייעי ונינברו ,םישדח םירמאמ ובתכי וניליכשמ
 השענ אל ,ינשה דצמ םיריבגהו דחאה דצמ םינברה ומיכסי אלש דעו ;ןיד ים
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 ."ק סיני ד ל ל א

 ןכ םג .םתבוטל הלוכ הרואכל התיה דעוה תטלחה רשא ,אניטננרא יבבוח םנ
 םירהל, רמוא הרמנ הפסאה יכ ,רבדה תמא ,ןיה תוטלחה זמ זו :רד-םיעבש םניא

 הדיש םוקמ דע ייראמ שטיבה,ו קליהו ליסחהו הבראה תא םוחללו "אניטנגרא ןרק
 -רתיו , קליה לכאי הבראה רתיו ,לכאיש המכ הבראה לכאיש :טושמפ ונייה ; תענמ

 ....לכאי "יראמ שטיבה, רתיו ,ייראמ שטיבה, לכאי ליסחה רתיו ,ליסחה לכאי קליה
 . ..רע הכימתה תפוקמ סנרפתהו ,לוכאל המ ול ראשי אל םאו ..,ירבעה טסינולוקה
 לא בושל בננתי וא ,אפוריאל ,אקירפאל ,תינופצה אקירימאל חרביו וייחב ץוקיש דע
 םנ תתל הז םע וטילחה ןה ךא .הפסאב רמוא ורמנ הככ ...םשמ אצי רשא ץראה
 : אניטננרא יבבוח ןינד הז לעו ,אניטננראב < הבראה דבלמ , םיצוחנ םירחא םינינעל
 ילעבל םהל ריתה ימו ,אקירימא ליבשב אלא ארבנ אל "דוסיה, לש ורקע לכ אלה
 + םירחא םינינע לע ףסכה תא איצוהל הפסאה

 הפסאה לע םא יכ , היתוטלחה לע אל ,רמולכ-הפסאה לע רנת םיארוקו
 "דאחפאווה, לאש לואש ןה . ונצראב תירבעה איצניניליטניאה לכ טעמכ - המצעב
 .תושעל המ שורדלו רוקחל קר איה אלה הפסאה לש הרקיע לכ :רמאל ,םכח תלאש
 תא קו ותפסאל ארקש דעוה האר המ , ןכ םאו , איסורב םידוהיה יינע תבוטל
 בשומה-םוהתל ץיוחמ בורה יפ לע םירגה ,ףסכה יליטנ תא , ונבש םילודנה םירישעה
 םהמע ץעיתה %ל + םוחתה ירעבש םהיחא ןומה םע אשמו"ענמב םיאב םניאש טעמכו
 קפקפ אל זא יכ ,רצואהרתבמ הזיאב ,ותוא רוטמל ימ יריב ,ףסכה ןודקפ רבד לע

 םיערוי םניא טעמכ םהו-,םמעל םיעישומו םיצעויל םתוא םש ימ לבא ; שיא הזב
 הרכה וייח תאו םמע תא םיעדויה ,ונברקב םירפוסהו םימכחה םה םיטעמה + ותוא
 הלחתמ יל התמדנ תאזה הלאשה + םהמ דחאל ףא דעוה ארק אל הז עודמו + הנמאנ
 רישע ינפל רבדה תא יתיצרהשכ לבא .הניקרפיד רגנ רבז רגנ תילד ,הרומה הלאשכ
 םא : ךפיהל רבדה היה םא הרומח התיה אישוקה, : יננעיו ,יתונכשב בשויה רחא
 םימכחה , עודיכ יכ ,םירישעה תא םג | םינימזמ ויה אל  םירפוסו םימכח תפסאל
 תפסאל לבא ...םירישעה תמכסה ולבקיש דע םמצעב ונימאי אל ונלצא םירפוסהו
 המו , להקה לכ יניעבו ויניעב רישע םכח -- + המל םירפוסהו םימכחה -- םירישע
 , ומכ םירישע םירפוסו ם"ילומ םכב ויה ול .וירחא רהרהמ ימ ןיאו יושע השעש
 ,סתוא םינימזמ ויה יאדוב זא יכ ,'דלורה קרויהונ, ןותעה ל"ומ ןודרונ טניב ,לשמל
 ולכוי המ -- ןוילימ יצח תוחפה לכל חיורהל וליכשה אלש םישנא ןימזהל לבא
 לואשל האר המ ,אוה חקפש ,'דאחסאווה,ו + דיגהל ולכוי המו ץועל הלאכ םישנא
 סנחל ךאו , םה םיחוכנ יכ יתאצמו וירבד לא יתננובתה - 'ווזכ תוטש לש הלאש
 ...םירישעה תפסא לע םיינעה םיליכשמה וננולתי

 +הפסאה רחא םיער םירוהרה רהרהת אלו ןנולתח אלש ,ונב שי תחא הגלפמ = קר
 רמא ורמנ ייראה ישרוי ,תאזה הפסאהב הל הלעש םלרוגב םיהמש ןויצ יבבוח
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 .ישעמו תובגשחמ

 דואמ ובהאי עודיכ .לארשי תונב ."טימסהו ישמה,, הוטמ : אמנודל .הלאכ םיתב לע

 תחא המלש טעמה לכל הל ןיאש לארשיב החפש ךל ןיאו ;הלאה גראה ינימ תא
 :ןפסכ בטימב ןדעב ומלשיו הזו הז לש - םיתב"ילעב תונבו ,טימס לש וא ישמ לש
 דתיב ונמצעל ונא דסינ םאו .תפרצבש ןאילו לייסרממ ,עודיכ ,איבנ טימסהו ישמה תאו
 לק הזה רבדה היהי לאו .ונל "ןוידפה, לכ תא  ונפסאו ,ולאה תורוחסל .הכאלמ
 יטישכת תכאלמ תיב הזל המודכ  .....לייסרמו ןאיל ולכאי ונלמע תיצחמ יכ ,ךיניעב
 וניכרצל  ,ונל תוצוחנה תוכאלמ הלא לכ , םהושה"ינבאו רקיה ןבא תשיטל ,םישנה

 .ונייד - "ונמצעמ חיורנ,ש ,הזב קר קפתסנ םאו ,ונחנא

 .הכאלמהו הרותה, ילעב םג הפסאה תטלחהב הור"תרוק םיאצומ םניאו

 רפסהיתב דפיל ונייה ,הכאלמהו הרותַה לא קר םבל תתל היה הפסאה לע ,םתעדל

 ;סירלדנסהו םיטייחה יכ ,רבדה תמא .רעצמה ירעב וליפאו ריעו ריע לכב תונמוא דומלל

 תוכאלמדילעב ונב שי יכ ,רבדה תמא ; הדובע ןיאמ ,בערב םיעונ ,לורבו ץע ישרח
 םניא רפסה יתבב םתכאלמ םידמולה םידימלתה בר יכ ,ןכ םג רבדה תמא ;רתוהו יד
 םיחרכומ ,םהידיב ןמוא תדועתו רפסה"תיבמ םתאצבו ,הירוב לע םתכאלמ תא םיעדו*

 הז לכ  ...יטרפ ןמוא תיבב םתכאלמ לש "אתיב אפלא,מ ליחתהל םעפה דוע םה
 , בערב טייחה עוני ,הלאה רפסההיתב ונל םיבוט ,סתעדל ,תאז לכבו | ,ביציו תמא

 .ודיב הדועת םע .טייה היהי ..,לבא ,ותכאלמ תא ןיבי אלו עדי אל
 םירמואה םא יכ ,המדאה ידבוע אל ,רמולכ) ,המדאה-תרובע ילעבו

 אוה רקיעה םתעדל .הפסאה תואצותב םיחמש םניא ןכ םג (המדאה דובעל ךירצש
 ,ליעוהל אלו רזעל אל - הכאלמהו רחסמה ,המדאה | תדובעל רפס-יתב דסיל

 -יתבב - ןוכנ רתוי וא ,המדאה תדובעב - ונשפנ תודפו ונתרזעו ונתעושיו

 ,םוחתה ירע לכב הלאכ רפסהיתב דסיל 'דעו,ה לע , המדאה תדובעל רפס

 תא ובזעיו , המדא-יחופתו תוקרי  עורזלו תולוגגרת לדנל םינונחה ודמלי

 ,..זאו ,המדארחופתו תוקרי וערזיו תולוגנרתו םילוגנרת לדנל וכליו , םהיתויונח

 תלוננרתה, ונחנא םילכוא יכ , םיונב דוע ורמאי אל זא ,לארשי הרפו בקעי ץיצי

 ונחנאו םינוח םה ויהי ,םידוהיה יררוצ לש םתמח לעו םפא לעו ,'היציב םע

 -תעל יכ ,רבדה תמא ..1 תוקריה ערזמל המ דאו ...תוקרי יערוזו תולוננרתה ילדנמ
 , יריעב היה דחא ץיל ...תאז לכב לבא ,ירמנל רפסה ןמ רסח הזה רקיעה דוע התע
 ץמאתה התא םכח םא ו ךדיב תולרונ-רטש שישכ לרוגב תוכזל אתובר : רמוא היהש
 סכח סע ,ונחנא ! המדא שישכ המדא ידבוע תויהל אתובר .רטש ילב םג לרוגב תוכול

 ירעב ואצמי אצמה דוע תאז דבלמ ...המדא לעש אלב המדא"ידבוע תויחל דומלנ ,ןובנו

 , אמנודל : םיערז יכמ לכ :עורזלו סתוא רוכחל ידוהיל רשפאש ,תומוקמ םוחתה

 ,קרי"ינגל ןתושעל לקנב רשפאו העירזל דאמ תולגופמה תושרדמו תויסנכ"יתב תורצח
 ...עודיכ ,לבול תוכרצנ ןניא רשאב
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 ..קפניול .ל .א
 7 ר -)

 תוחפה לכל ןה - "ול תלסי בוטה 'ה, - ומצעב ל'ז ןורבה הגש םא יכ ,םהיניעב
 תויחא,ל ותכדנמ לורג קלח בוצקל היה םהילע ;ותתוע תא ןקתל היה הפסאה לע
 ,"אפוריא דעב, לעופב המזרבד תושעל  ,ללכבו | ,םינימראהל  ,איניסיבאל  ,"תוינמחר
 .דובכ"תועבטמ םושמו 'םיוגה ורמאי המל, םושמ

 ןיא סה .םג - ונמע בור םהו - ונבש םיינעה םג לבא : םירישעה תעד איה וז
 'פימשב רשנה לע םיריב כרועה, תא ורכבי ללכב םיינעה ,'הקולחה,מ החונ םתעד
 ,ומע יינעל ביטיהל ל'ז ןורבה ץפח םא ,םתערל .םלועדייחמ םהל םיבוט .העשרייחו
 ,םידעו לכ אלב ,בוטו טושפ .לארשיב וינוילימו בקעיב ופסכ תא קלחל היה וילע
 - "םיאפוחה, יפ תא אל לואשל היה הפסאה לע ,םתעדל ,תוריתי תואצוה אלבו
 תכרעמ תא רדסל םה וצפחי ךיא ,םמצע םיינעה -- 'םילוחה, יפ תא םא יכ ,םירושעה
 םירבדב טעמ ינא קסוע יכ ותערב ,ילא רפ רשא ,יתנוכשב שי רחא ינע ,תובדנה
 ןת ,םתיוהכ םירבדה ול יתיצרה רשֶאכו ,הפסאה תטלחה רבד לע ינלאשיו ,ולא
 ןורבה קלח ול .ןפוא םושב הזל םיכסמ ינניא ,לארשיבש ינע  רותב :רמאיו קחשו
 הזה .םוכסבו ףסכ לקש האמ תוחפה לכל יקלחב היהו ,לארשי יינע לכל ופסכ תא
 לכ םשבו ימשב ,רשואמ יתייהו ,"יתונח, תא טעמ שדחלו יתב תא אישהל יתלכי
 םימיכסמ ונא ןיא ונחנא יכ ,הפסאה ילעבל ,םהל בותכ - רמאל .ףיסוה -- יריעב םיינעה
 ,אַציו ןפיו . . ,םהיתוטלחהל

 אל םתעדל .םינוש 'ןיטקייורפ, יאיצממו םיפירחה תוחומה םג ומיכסי אלו
 - ?דציכ רחסמב ,השעמה-תשורחו רחסמ ידי לע קר םא יכ ,לארשי עשוי תובדנב
 רקיעה .רישעהל לגופמ האובתה רחסמ ייכ .האובתה רחסמב ,דוהיבו ,םירחסמה לכ ב
 תרבחל 'לעופה דעוה,ו ,רעשה הלעיש דע האובתה תא קיזחהל .תלכיה -- אוה הזב

 דעוח :לע : הברה :חיורי יאדובו ,אוה תלכי-לעב יאדוב אלה .ל'ז ןורבה לש בושיה
 תוינחתבו תולודנה םירעב ,ףוחה ירע לכב תואובתה הנקמל רחסמ-יתב דסיל .אופיא
 תא ולעי ,ןבומכ .םירוהי קר ויהי םלכ - םינוקה ,םיתרשמה ,םירוסרסה ; לורבה-תלסמ
 ףוס ,ער ןיא לבא ,םירוהיה םירחוסה ךרדכ  ,יתמאה ריחמה לע רתי ומלשיו רעשה

 ,איהה תעה דע תוהשהל תלכיה ול שיש ,"לעופה דעוה,ו :ריחמה הלעי אלה .ףוס
 ,תואובתה רחסמ אקוד ואלו .לארשי לכלו ול הברה הבוט איביו הברה חיורי יאדוב
 רשפאש הרוחס :לכ ,תלכמ ינימו הוטמ ימולנ ,םינשי םידנב ,םיצע +רחסמ לכ ףאזיכ
 ונמע תא רישעהל שי הזכ ןפואבו ,רעשה הלעיש דע התוא תוהשהלו התונקל
 -- + השעמהלתשורחו - .תהא הטורפ :וליפא .דוסיה תפוקמ איצוהל ילבמ ,בר רשוע
 ."בשומה םוחת, לכ תא רישעהלו חילצהל רשפא .אלה יאדוב השעמה-תשרחהיתב י"ע
 --השדחה הרוחסהל םינוק ואצמי אלו ,בשומה"םוחתב םהה םיתבב ךרצ לכ ןיא םאו
 רשפא םג .הילע םיצפוקה ובריש דע ,ותרוחס תא .ההשי "לעופה דעוה, + ךכב .המ
 לילעב וארי "תוחמה ילעב,  .ונלצא דוע תוחיכש .ןניאש תוכאלמל הלאכ םיתב .תונבל
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 .םישעמו תוכשהחהמ

 כב ילננאה ריפסקש אצמ רשאמ ,בנשנ הזחמל ןוגה רתויו בר רתזי רמוה ילוא וב
 /' ,ולש "םיכירנייה ה

 טופשי לודגה להקהו ,דלונ םרט דוע ילואו אב םרט ירבעה ריפסקש יכ ספא
 ,"םוחתה, לכב ,ותניב חור יפל שיא שיא - וישעמ תודלותו וישעמ תאו ןורבה תא
 לש 'רסומה, רבד לע :לכה יפב התע תחא החיש קר ,םוחתל ץוחמ םנ ילואו
 .וירפב תועובש וזיא ינפל הז ןינעב התיהש הפסאה תוטלההו שריה ןורבה

 לש וכרדכו .'םידוהיה םלוע, לכ תא טעמכ ולבלב היתוטלחהו תאוה הפסאה
 --עמשנ םירבע לכמ הנה ,ותוא ולאשי אלש םוקמב אקוד ותעד תווחל ,דימת ידוהיה
 ל .תונוש םינפב *תעד תוח,

 עמשנ אלש שדח רבד ,היתוטלחה דבלמ ,המצע דצמ םנ התיה תאזה הפסאה
 ווי םה תואמה ילעב,  ,ונחנא ונמלועב דוחיב ,םלועבש גהונב .התע דע והמכ
 בדנמשכ ,ירבע ריבג .תוטורפ ובדניש תעב אלא ,תואמ ובדניש תעב קר אלו ,'תועד
 היהי חישמה תומי דע יכ ,לופכ יאנת הגתמ אוה ירה ,הקדצבש רבד הזיאל הטורפ
 ול ןיא ןב םאו .הז "דסומ,ב םיחקפמהו םיקסעתמה םיאבגה ויצלח יאצוי וא אוח
 תא איצוהל ול השק יכ ,בורק םתס וא ודוד ןבו ודוד וא ,הגהנהה תא תבה השריו
 הזכ לודנ םוכס בדנש רידא, אצמנ הנהו ,ותומ רחאל וליפא ותושרמ "לטיפקה,
 ותבדנב ושעי אל וירחא וישרויו ,םילודנ רתויה "םיריבגה, םג םהל ומלח אלש ,םוכס
 המ ץעיתהל , ץראה תופנכ עברא לכמ הפסא ופסא אלא ,ולש ךותב השועה םדאכ
 םיאצומ םניא ,ונירידאו וניריבנ ,ונבש םירישעה יכ ,ןבומ אליממ .הבדנה ףסכב .תושעל
 :ןודאה ינאו ףסכה יל, .םמגתפ אוה הז--יוינוצר ךכ ,יתעד ךכ, ,הזה ררסב הורדתחנ
 סאו , לארשיו ןויצל ןתאו-ןיופחא ; לנעל ןתאו - ץופחא ,ןכשמל ןתאו -- ןיופחא
 "והשעת המ יל רמאי ימו ...לארשי-יאנושלו ןויצ-יאנושל ןתאו-אל

 המ , ץעיתהלו תופסא אורקל ליז ןורבה ישרוי הככ לע אופיא ואר המו
 - + לארשיב םיריבנה ןיב תאזכ עמשנה + םפסכב תושעל

 םירחוס רותב ,ןורבה לש ונוצר ישוע ךרע תא איהה הפסאה הליפשה ללכב
 אל םלועל - ונמעב רבכנ רתויה דובכה"םש - 'הסונמו בוט רהוס, .השעמ-ישנאו
 ,ךובכ שקבי תוחפה לכל ,רחסמ השעי ותקדצב וליפא בוט רחוס ,תאזכ השעי
 ''דובכ לש תועבטמ, המכ ,בושחו אצ .םלועה-תומואמ בורה לעו ,ומע ינבמ םימעפל
 היה רשפא הבח לש םירבד ,םיבוט םירבד המכו ,הזכ םוכס דעב גישהל היה רשפא
 םירפוסה, יפמ תוחבשתו תולהת המכו ,הריבה ירעב "ץראה םע םורמ ינב, יפמ עומשל
 ...וימל-הזכ םוצע ןוה רוסמלו ...דאמ ,דאמ הברה נישהל היה רשפא ,רוציקב-'םהלש
 בומ רחוס יאדוב +ןכתיה-תתל םתלכיב ןיא תחא דובכדתעבטמ ףא רשא ,םירבעל
 ןיב ואצמנ םא , הנופא ,הפקהל ל'ז ןורבה ךרצנ היה ולו ,תאזכ השעי אל הסונמו
 הרשי אל הפסאה תטלחה יכ ,וניבת םכמצעמ אלה ,ןכבו - .וב םינימאמ וניריבנ

17 



 יקמנגול לא

 אל - דינהל הנתנ תמאה -םג ,םירקבל םישרח לטקיילכו הפירשדקבא ונאצמה
 יכ ,השעמ ישנא אל יכ | .רוטיקה"תנוכמו ספמוקה תא ונאצמ אל ,אקירימא ונילג
 ונייח םייחב ,.5% 97057 תובשחמ ילעבו ,םלועמו זאמ ונייה תובשחמ ילעב םא

 תחת שיא ,חטבל םיבשוי לארשיו הדוהי, :ןוכשי דרבל םע ,לדו ןטק םע דימת
 אל "הפכב תוכלמ, רבד לע ;"ונרשא תגספ, היה הזה בצמה-- 'ותנאת תחתו ונסנ

 תא ופיקה ,לובנ לכ וניתובשהמ ועדי אל תאז תחת .ונמלח אלו ונבשח

 תוכלמב םלוע ןקתל : ונללפתהו וניוק ונהנא .הלכ לבתה לכו םדאהו םיהלאה
 לכ ועד וריכי ,ץרא יעשר לכ ךילא תונפהל ,ךמשב וארקי רשבהנב לכו ירש
 יכ ,ונמע יאיבנ קר ויה אל  וניאיבנו - ךתוכלמ לוע תא םלכ ולבקיו ,לבת יבשוי
 ,ונבלב תולודג תובשחמ ויה דימת .לבת יבשוי לכ לו ץראה ימע 7 ואבנ םא
 רשא שיו - םירחא םא יכ ונתוא אל - בורה לע ,םישעמ ידיל םנ ואיבה רשא שיו

 לכב שבי אל תובשחמה רוקמ לבא .לעופה לא חכמ ואצי אלו תובשחמ וראשנ
 , לארשי הנחמב "ןיחומד תונטק, ןיעמ הארנ | ,םינורחאה םימיב ,התע קרו .םינמזה

 ונב וברתנ תאז תחת .וניפל קר וניתובשחמ לכ ; וגברקב תובשחמ ילעב ומת ופס

 קר ;הברה תושעלו טעמ בושחל ,םימעה ךודב תכלל םירמואה ,םישעמ ילעב

 ...תושעל ,תושעל

 .. ,היהו ןתי ימו - ארוקה רמאי - + ונמעל התא אנקמה-
 אל םאו !םה המו םה הפיא ונישעמ .,.לבא ,ינא םג רמוא - היהו ןתי ימ-

 + תובשחמ אלבו םישעמ אלב ,'ןאכמו ןאכמ חרק, ילוא ונראשנ
 תעכ םיבר ,דחא עגור םהישעמב ונמע תא עישוהל םירמואה ,םישעמ ילעב

 םיישאר םיספוטכ בשחהל ולכוי םהינש ,לצריה רוטקודהו לז שריה ןורבהו ,ונברקב

 ןנוכל ונילע יכ לצריה רוטקודה חכונ הליל ןיב ,ונייחב הזה "שדחה 0 נה, ילעבמ
 ירחא ,שריה ןורבהו ;הירדסו היתוצמ לכו היקודקדו היטרפ לכל םידוהיה תלשממ

 ןמוזמו ןכומ לצריה רוטקודה .אניטנגרא תומשנ בישוהל ןוכנ אצמ ,הרצק תוננובתה

 אוה םירוצעמה לפ ורס אל דועש ינפמ אלא ,המוחב תולעל העש לכבו תע לכב

 ךרדהו *תלכיה לעב, היה יכ ןעי ,שריה ןורבהו .. ,אפוריאב ,ךרדב טעמ דוע רוצע

 םהינש ,לצריה רוטקודהו שריה ןורבה .דימ ותדובע לחה ,ללכ הנוס הניא אניטנגראל
 הכפהמה תא הריהב אירלקפסאבכ הזחנ םהב יכ ,ונימי ירבד  בתוכל בר ןינע ונתי

 .השעמ ילעבל - ןיצק יבשחמו תובשחמ ילעבמ  :ונייח יררסב התשענש הלודגה
 ןורבה ;וישעמבו וב הזחנ בושנ דועו ותכאלמ תא הלכ אל דוע לצריה רוטקודה

 ץפח הנה ,טעמ השע םאו  .ויתונובשה תא רמג רבכ ,ונבבל ןובאדל ,םנמא שריה

 םינמזה ןמ ןמזב םוקי םאו .תושעל רשפא רשאמ רתוי הברה ,דאמ הברה תושעל

 אצמי ,ויתולועפבו וייחבש סומסיגרטה לכב הזה קנעה תא ונל ראתל ירבע 'ריפסקש,
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 וז ּ

 רכומ ילדנמ 'ר לש תמסרופמה *הסופה, תא ,םיארוקה יביבח ,דוע ורכזתה
 הרוע קר ,ופוש היתומצע .הרשכב םותמ ןיאו הֶטורמו הפוחסו היווד הסוסה + םירפס
 הצקב רשא הצבב תודמוע הילגר תופכו ,הירט הכמו הרובחו עצפ אוה םגו ,הילע

 , ומהי םיזחופו םיערמ רכח :הארונ הלומה הכיבסו .הערמ ירחא רותת איהו ,וחאה
 וכשי  ,וחבני ,םירבע לכמ הילע ולפנתי רשא ,םיבלכ ןומה הב וסשיו וקרשי ,וקושי

 תא וצומיו תוירטה תוכמה לע וצבקנ תומזיבובוו  ,בוזי המד ,הרשב תא וטרמיו
 ,טקשה תולשב ,הרג הלעתו בשע-קרי החונמב סעלת ,הללמאה הסוסה ,איהו . , ,םדה

 .רבד ןיא ולאכ
 לפשיו םדא חשיו, . ,,התע ןנימיב ,לארשי תסנכ ,יתיער ,ךיתימד איהה הפופל

 הערמ ירחא --ןיפייטמ ויניע קר ...,םורמל ויניע אשי אל ,ידוהיה ליזאו ליפש ,"שיא
 לכ תא !הללוז יתייה יכ הטיבהו 'ה האר : השק רתויה תוזחה ונב המייקתנ .לכואו
 תובשחמה לכ .הסנרפה תנאד יגָפמ תוחדנ תוגאדה לכ ,לכואב ןתנ ונשפנ ידמחמ
 ,סתלודגמ ודרי הלעמ לש אילמפמ םילודגה םירשה םג .הסנרפה תובשחמב ומצמטצנ

 וול רשא הלא לכ ... .לאירוא ,לאפר ,לאירבג ,לאכימ ,םיפנכ יצוצק םלוכ םיכאלמהו
 'אסינרקויד, קר .ןיאכ םהמכ התע - וננימיל דיִמת ודמעו הכוראה ונכרד לע ונתוא
 םימעפלו ,וניהלא ןיבו וניניב דמועה ,אוה ,'לאוגה ךאלמה, התע אוה הסנרפ לש רש
 דעו ונמלוע ףוסמ התע עמשנה לוקה אוה הז - הסנרפ .. ,ומוקמ תא אלממ םג
 ידוהיה ינפ לע .תובשחמה לכ ולבלבתנו וקתתשנ הזה ארונה לוקה ינפמו  .ופוס
 הסנרפ ול שיש ימ ! 'הסנרפ ןיא, וא "הסנרפ שי, :םידחא םירבד קר התע וארקת
 םוש ןהל ןיאש ,תורחא ירמנל ,תורחא תובשחמו תורחא תונאד ול שי .אוה - חוירב

 אצמל - תחאה ותבשחמ ,הסנרפ ול ןיאש ימו ,היתודיתעו המואה ןוקתל תוכייש
 ,תלפמהו לגה תחתמ ,יגועמ ,םיבוטה וניתובא הומיקש ומכ הרותה תא םייקל .,הסנרפ
 תוריבעמ תוקחדהו תוינעה ,ונחנא .ןנל דבא ירמגל הזה ןורשכה - תלכאמה .תחתמ
 המק שי םאו ,הרות ןיא חמק ןיא םא ,ןכבו .יארוב תורישעהו ,ונתעד לע ןנתוא
 .לדה ונמלועב *םישעמ, ןיאו 'תובשחמ, ןיא הכו - הרות ןיא ןכ םנ

 אל םישעמ ילעב .ונברקב 'םישעמ, ןיא יכ לע םגמא בצעתא אל יִכנִאו
 םא יכ ,םישעמה קלחב אל םימיה-ירבדב ונמוקמו ,םושלשמ םג לומתמ םג ןנייה
 אל ,'ןהיפ לע תורעק ונכפה אל, ,תומלוע ונשערה אל ונדועמ .תובשחמה קלחב
 אל ,ןשע תורמתו שאו םדב לכת יכחרמ ינפ לע ונרכע אל ,םיבר םימע ונשבכ
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 יקפניול .ל 8

 ,לוחמב תאצלו ,ודמלי רוניכב ןגנל םנו ,תומכח עבשו ןושל םיעבש םינברה ודמליו

 .רבע תפשו לארשי תרות- ודמלי אל אתרטוז אתלמ יכ ספא ,םירישב רישלו

 ויחא ינפמ ונצראב לארשי שובי רוע אלו ,םינפל דעצ הז היהי  ,ןבומכ
 .ץראל-ץוחבו ונצראב רחא "יוג, לארשי היהי .אוהה םויב ..ץראל-ןיוחבש

 ,רחא רפסדתיב תונבל ץעימ יתייה ,אוהה לודגה םויה אוביש דע ,םיתניבו

 ויהי ,ללכה ןמ אצוי ןיאב ,לארשי לכו ,ץרא-ךרד תוכלהל הובג .רפס"תיב
 ,סינברה הלאה םידומלב םיבייח דוחיב ,םהידומל קח תא וב רומנלו ורקבל םיבייח

 !הזה רפסההתיב ונל איביש תלעותה תא רעשל לכוי ימו .םעה ישארו םיאבנה

 רעוכמו הנונמ המכ םיניבמ ויה ,טעמ קר ,ץרא-ךרד שעמ "סעטמ, םינברה וערי אול

 אול ....תירבע טעמ םמצעמ םידמול ויהו ,ןנבר ירמאקד המ ערוי וניאש "יבר, :אוה

 ,םויזנמיגה ירענמ  םינבר 4 םידימעמ ויה אל ,ץרא-ךרד טעמ תולהקה ישאר ודמל

 שעמ הרותה ינבר ועדי אול .,,תישימחה הכשלה ילספס תא ובזע התע הז רשא

 יומאקד המ ןיבי אל הלהקב ברש ,רבדה רעוכמ המכ ,םיגיבמ ויה  ,ץרא-ךרד

 יחמכ םיניבמ ויה ,רוע רבכנ רתויש המו ; הנידמה ןושל םמצעמ סידמול ויהו .םיוגה

 שריל ידכב ורכח תא הזבמו ליכר ךלוהו ותרות דובכב ריהז וניאש בר הנוגמ
 םינכרש חולשל אוה  הנונמ המכ , סיניבמ ויה ;ונולקב רבכתהלו ומוקמ תא
 ,םהירבח תמועל רפעב ורפעיו סתוא וחבשיו וראפיו וללהיש ,  "תוינפה, םירעל
 ךופהל אוה הנונמ המכ םיניבמ ויה ,  ץרא-ךרד טעמ | ודמל אול, ...םואבנחו
 המ ,ולוכ להקה לכו ...םיתפש בירו תומולהמל אורקל  ,חורמדתיבל 'ה תיב תא
 הנונמ המכ 6 וניבה אלה זא ייכ :ץרא-ךרד טעמ ודמל אול היה םיענ המו בוט
 אלה וא יכ ..,י"א יגורתא נישהל רשפאש תעב "ופרוק יגורתא, לע ךרבל אוה
 = ןח םיפלא תעברא קר שי  ,םידוהי ןוילימ העברא ןיב יכ  ,לכה ושוב
 תונישלמו תוירוטלד חולשל רעוכמו הנוגמ המכ ל םיאצויה וניבה אלה זא יכ
 לארשי םש תוזבלו "לודגה תמח, לומ רפעב רפעלו ונתוא םיררוצה םינותעהל
 לש הערה הדמח הנונמו הרעוכמ המכ ,לכה א וניבהו ועדי אלה ,ללכבו ,, .םיברב

 ,טעמ קר .,.ןירא-ךרד טעמ וגיחא ועדי אול ,יוה .. .רצחב תופיקתהו "תונישלמ,
 ...!ונתעושי האב רבכ ילוא - זא יכ

 םיבוט םיסומנ ךומלל .רפסדיתב ק ,ונל םיצוחנ םינברל רפס-יתב אל ,אל

 . .רשייו רשיי :םכל רמאנו ,הלאכ םיתב ונל ונב .,ץרא-ךרדו
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 .םישעמו תובשהחפמפ

 םירעב וניחא לש םהיכרצ יפל אנליוובו אנוואקבו םיאסעראה חורל אסעדאב ברה =
 לכ םג ןכ ,'הל םיוארה הידוהי, הל שי הנידמו הנידמ לכ יכ ענייה רמא הפי םאו .ןהה
 ברה ומכ אסעדאב ברה ירה אלו  .הל "יוארה, הבר הל שי בשומה םוחתב ריעו ריע

 ןלכל ונתת לאו תחא הדמב שדקה"תולהק לכ תא ודדמת לאו  ...קסנימבו אנליווב
 לכל ,וידומל לכל ,וידדצ לכמ ,וירצמ לכל ןמוסמו דודמ ,תחא "הדועת, לעב ,דחא בר
 . . .ויטרפ"יטרפ

 הברהל הווקמ לאיריא איהש ,לדהו ןטקה ונמלועב ונל שי הבוט תהא הביטח
 ברה .'שדוק ילכ, לש הדחוימ התכ ונל ןיא יכ - םלועה תומואבש םינקותמהמ
 התשי וימימו לכאי ותפמ ,םעה ימצעמ םצע אוה ףוס ףוס ,ויתונורסה לכב ,ןשיה
 לודנו ותנומאב ןימאמו ותוקתב הוקמו ותחמשב חמשו ותרצב רצמ ,היחי וייח תאו
 -תיב תונבל םיאב םכנה ;םינבר לש תדחוימ תכ רפיל םירמוא םתאי . . .ותרותב
 ךונח םש ּולכקיש רחא ,וירשאמו םעה ירומ ואצי הזה תיבה ןמו  ,םינברל רפס
 ואיבי המו ...םילדה וייחמ ,םיטושפה וייחמ ,םעה ןמ וקחרתיו םידהוימ םייח ויחיו דסוימ
 םאה 'הנשיה תונברה, לש תובוטה תולעמה תרומת הלאה 'םילודנה םינהכה, ונל
 רוטקודמ ,וכרעכ שונא ,'טושפ בר, ןומהל בוט אל םאה - וונדספהב ונרכש אצי אל
 ווילע טיבי הובנמו ןוכשי םימורמ רשא ,דמולמ

 דוע לבא .ושעת ןכו וארת םהמו וקל םכל ץראל-ץוחבש וניחא יכ ,ונעדי
 תלעות ואיבה ץראל-ץוחב םינברל שרדמהרתב םא  ,לודג קפסב לטומ רבדה חתע
 לע םתודהי הדמע רבכ ,םהיתב תא ורסיש העשב ,םנמא םה .םש וניחאל הבר
 ,רוטקוד דועו רוטקוד דוע :דיספהל המ םהל היה אל טעמכש ,וזכ העוער לנו

 יכ ,היה רשפא יא הרותה תעידי הזב טיעמהל ,..דועו םינברל רפס תיב דוע
 דיספהל המ םהל היה אל םינפבמ :אינמרגב לארשימ הרותה זא החכשנ רגכ
 הלהת + ונחנא לבא  .םלועה-תומוא יניעב וללהתיו וראפתה יכ ,וחיורה ילוא ןיוהמו
 - ,הדבאל ונל סחש ,הזכ בצמב ונלצא הרותה דוע ,ריספחל המ וגל שי דוע לאל
 ןובאדלו ,ץקה תא וקחדת ,םירפוסה יביבח ,הז המלו ו הדבאל ונל סח ,יחא ,הדובעה
 םידיתעו לארשימ חכתשתש הרות הדיתע ונלצא םג יכ ,עדנ סכידעלב ןה ,ונבבל
 רפסה-יתב םידיתעו ...םירוטקוד תויהל םינבר וא  ,םינכר תויהל  םירוטקוד
 .תונבהל הלאה

 .תונבהל הלאה םיתבה םידיתע יכ ,המלש הנומאב יכנא ןימאמ | ,ןכ םנמא
 ,ונבי ותוא - הזה תיבה תא לבא ,ונל םיצוהנ רתוי םיתב ₪ ונכי םא עדנ םרט
 טל איביש ערה תדמו בוטה תדמ בטיה םהל ררבתת קר םא .. ,והונבי םירחא
 ...הרותה תחכשל אוה לגופמ המכ דע ,ודספהו ורכש ולקשי םא ,הזה תיבה

 ...ונירומ תא וכנחיש ומכ ,ונינבר תא וכנחי המהו ,ונינמוא םה ויהו .ותוא ונביו

 שכ -



 יקסניול .ל .א

 ןיא םא יכ ,תרחא תונברל הוקה לכ ןיא וא ,הלילה ערל םאו ,ונינבר םג ויהי

 הרותו ,ונל ןתני לב חמק ,ונחנאו ,הרות שי חמק שי רשאב קרו הרות ןיא חמק
 -ץוחב םג יכ יל .המודמכ +ןכתיה .וקיזחה םירוטקוד םינברו ,ודמל ,ונל םירמוא
 ,חמקה םש םנ ,'םינברה תכאלמ יתב, לש םתדלומ ץרא ,אינמרגב דוחיבו ,ץראל
 'אירוטקודה, תא ומייק סה ,תיפוסלפה תונברהל םדקכ ,הנידמב בוטה בצמה
 ונל םיקהל ,ינועמ איהה הרותה תא םייקל ץופחנ הפ ונחנאו ,הבוט ברמ ,רשועמ
 ערש המו ,סיכה ןמ התלכ הטורפהו ונילכמ לזא םחלהש תעב םירוטקוד םינבר
 םתא םיקוסע יכ ,לארשי ירפוס ,םכמע םילותה אל םא ...בלה ןמ תווקתה ,רתויב
 רותפל ומדי םימתבו תמאבו ,םהמע םילותה אל םנמא הארגכ \ הלאכ תוכלהב תעכ
 ,תאזה הלאשה תא

 עבש | באוה,  היהיש תושעל המ ,העוריה הלאשה ןיעמ איח ללכב הלאשהו
 ןושל םיעבש עדויו תומכח עבשב םכח ברה היהיש--ןדיד ןודינבו ,"המת השבכהו
 הצורמו לבוקמו םימעב םסרופמ םגו םעל | הצורמו לבוקמ ,הרותב לגדנ נו
 .םמש ןעמל םא יכ , הלאכ םינבר שקבנ ונל אל ,ונל אל ןה + דחכנ המל ...םהל
 ...םימעה ,םימעה לבא ,םהש ומכ םינברה םיבוט ילוא ונל ...םיונה ורמאי המ ינפמ
 םלועה-תומואל לודגו בר ברה היהיש ידכב ,םירוטקוד םינברל ונחנא םיקקזנ םדעב
 ול שיש , הזה לודנה יוגה ןובנו םכח םע קר :ורמאיו וננובתי וילא ,וטיבי וילאו
 ןמז לכו ,תוענמנה ןמ הזה רבדהש ,ונחנא םיערוי יכ ןעיו .הלאכ םידמולמ םינבר
 הצורמו לארשיב בר ברהש ןמז לכו ... "עבש באוה, היהי אל ,'המת השבכהש,
 תא רותפל ראמ השק ןכל -םהל הצורמו םימעב לודג תויהל ול השק ,ומעל
 ; *ינומהה, ןבומב הרותה תבחא .הרותה תבהאו םשה תארי המכה תישאר יכ .הלאשה
 - טושפ אלא ...ןשונ ןשי 'טויפ, רבדב םילופלפו םימיה-ירבדב תוריקח אל
 לודג ,תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה היהיש ונמע אוה לינר .'וילכ יאשונו דומלתה,
 הרות קר ,ונממ ושקבי תוריקחו תומכח אל .םימש תאריב לודנ רתוי דועו הרותב
 םארומו םדובככ רשא ,םימסרופמה םינברה תא ונלכ ונחנא רוכזנ דוע .םימש תאריו
 אל הלאה םינברה .םתאריו םתרות ידי לע אלא הלודנל וכז אלו ,םעה לכ לע היה
 םארומו םרחפו , הרותב הלילו םמוי ונהו ובשי קר , להקה ינינעב ברעתהל ולדתשה
 ,םהיפ תא ולאש םרט ןטק וא לודג רבד ריעב השענ אלו ,םעה לכ לע היה םדובכו

 סתרוה תא ושעש ,הלא םה המואב םילבוקמ רתויה םינברה התע דועו
 ,םיבוטה םינשיה םינברה תא םעה חכש אלש ןמז לכו .הלפט םתונברו ,רקיע םתאריז
 .'הנשיה תודהיה, תלפמ םוי היהי השרחה תונכרה ןוחצנ םויו ,םישדחל םוקמ ןיא

 ךרדב = וכלי ,לארשיל םהל חנה :יתרמא זא יכ ,יולת רבדה היה יב אול
 יהיו ,םוקמ לכב םעה חור יפל םינבר , םשפנ תואכ םינבר ורחביו ,הכ דע וכלהש
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 .םישעמו תובשהמ

 - א -------

 .רובצה יכרצב ןייעל יאנפ לכ ול היה אל ,תוכוסו הספ לש דעומה לוחב דבלמו
 ונקתנו םיאבג ורחב) ,תופסאל ופסאתנ ,החקרמכ ריעה התיה דעומה-לוחב קרו
 זא וטעמ ןכבו .לאושי ךיקסעל שיאו ךילהאל שיא - גהה ירהא דימו .תונקת
 אל תונלכקה :הדמה לע  רתוי הברה יאנפ ונל שי התע .התע ןכ אל .תולאשה
 ידיב תונושה "תוריכחה,  ,ורכמנ תוזוחאה - ונידעלב םג םינלבק ואצמנ- ונילע הכחת
 וברתנ תויונחה ,ותרכנ תורעיה ,ורנסנ ש"ייה תופרשמ ,ולטב םיצרה-יתב ,םירחא
 רירש םהל ריתוהל םדיב התלעש וללה םיריננד | ,טעמתנ ןוירפהו ,הדמה לע רת'
 - םיתבה-ילעב | ,ךשנב טושפ וא | ,רצואה"יתבב םפסכ ונתנ - הטילפל טעמכ
 תושעל המ ןיאבו ;היופ םתעש םלוכו , בערב םיעוזנ שממ םיינעהו , םהיסכנמ
 . םינברה ינינעבו , ללכה ינינעב וקסעי ,תונוש תולאשב וקסעי

 םיחכותמ לארשי ינב ,הדובע  ןיאמו ינועמ םא"יכ ,הבוט ברמ אל ,ןכבו
 םינברה, יראוצב הלקתה תאו רלוקה תא םילות וללה ,תונברה רבד לע םיבירמו
 םידומ לכהו ;םתוא םיכזמ וללהו םיביחמ וללה ,הרותה ינבר יראוצב וללהו ,"םעטמ
 ,םהמ הווקמה תלעותה תא ואיבי אלו "יעבדכ, םניא התע םהש ומכ םינברה יכ
 "םעטמ םינברה, תא דמלל םא .בוטל םתונשל תולובחתו םיעצמא םישקבמ לכהו

 אוה ונלש יסורה ןותעה ,םלועה תעידי טעמ הרותה ינבר תא דמלל וא "ירבע, טעמ
 המה ונממ ואציש םידימלתהו ,"םינברל שרדמ תיב, ןנוכיו הנבי םא יתלב הנקת ןיא יכ ,תחאב
 דצל טעמ הטונ ןכ םנ 'ץילמה,, .תולהקה ינינעב םיבוט םירדסו הרותל דובכו הרוא ונל ואיבי
 הנבי יכ וא ..,היה אל ומכ היהיש ...ןפואב ןנוכיו הנבי יכ פפא  ,םינברל שרדמה"תיב
 קר םינבר לדג הזה תיבה יכ ,השעמל םדוק הנתמ אוה יאנת יכ ,חישמה ךלמ אבישכל
 ימי לכ םינבר תויהל טפשמה היהי םהל ,לארשיב םינברל ויה רבכש הלא לבא, ; ךרוצל
 לע ,דצ לא דצמ תכפהתמ *חריפצה,ו ,"םהב הנרחבת רשא ,תורהא םירעבו םריעב ,םהייח
 ..."שיחכהל רשפא יא ינשה דצמ םג לבא ,...תודוהל רשפא יא רחאה דצמ, :ךרד
 תולהקה בור ינשה דצמ לבא ,הז רבד ןהל ץיוחנש תולהק ןנשי יאדוב דחאה דצמ ,רמולכ
 ,ןילופ יכלפב ומכ תונקתה תא ועבקיש יד היסורב תולהקה בורלו , , ,ול תוקקזנ ןניא
 ,"עודי םידומל רועש י'פע ןחבמה ל םדימעהלו הארוהל םימכסומ תד ינבר לבקל]

 .קוחו ךלוה בירהו
 יכ ,תודוהל ונחנא םיחרכומ ,ונמצע ןיבל ונאשכ - + הלא לכ תירחא המו

 םיאיו ,וינכר תא םעה ארב "ותומדבו ומלצב, ,ףוס ףוס יכ ,ונידיב הלעי אל המואמ
 םינברה ןוקתב יולת םעה ןוקית ןיא |... אתוינעכ לארשיל הלאה םינברה םה
 ירמוחה ובצמ ןקותי לכ םדוק ,ונייה .ןקותי םע הו םויה אבי םא קרו ,ךפהל םא יכ
 ,אוה ,םידוהיה תלאשב ןייעמו *אווענה תודג לע בשויה דעוה, , וינכר טנ ונקותי זאו
 םיבוטו - ונמע תלאש תא רתפי בוט םא היהו ,םינברה תלאשב סג ןייעי ,יתעדל
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 יקסניול .ל .א

 לקנבו ותסנרפ וחפקי רימ ,המודכז המודמ דובכו האנש ,האנקל אלו הלפתל םוקמ
 יבשוי לכ תא ךופהלו םעה חורו הרותה דובכ רירוהל ,ריעב ישילשו ינש בר אצמי
 :םיח ורבח תא רובקל הוצמה ירחא ףדור דחא לכ רשא  ,אשידק-הרבחל ריעה
 םא ,רבד לש וללכ ,םייטרופה םהיקסעב םג הישות תושעמ םיבר ירי שילחי ןוחצנהו
 םושלו םיפיקתה וינכש ילגר קחדי לבל ץוכתהל וילע אוה םייח ןיפח הרותה בר
 אתיירוא רשא "ירבעה ןלזגה, ,'םעטמ, ברהו ,"וריע יולש תחונמ עירפי לבל הפל די
 תודבכנו תולודג תושעל לוכי וניא ,רכזנה ןותעה ירבד יפל ,אוה םג ,אתולגב ולצא
 אוה ללכש דבלמ :םינוט םירסומו הקדצ תוברהל ,רפחההיתב יקרב קוחל ,ותדעב
 םנו תונוש םירעב הארנ ןכלו ,חבושמה אוה עורנה הדעה ינברב יכ ,תובר םירעב
 ,הלאכ םינבר דבלמ - ,הטמל םינוילעו הלעמל םינותחת ואצי תוריחבה ןמ יכ ,תולודנ
 הברה המכח האר םבל רשא הלא םג ,הדעה ינברבש םיבוטה םנ ,םחכ--םנויפר רשא
 םהידי םה םג ,םריעל רסהי המ םיעדוי םהו ,םמע בל תוקיפד עומשל םהל םינזאו
 תולובחתב וילע רבוע הדעה בר לש וייה שילשו .תובורקה תוריחבה ירי לע תורופא
 תוגושארה ויתונש יתשב םגו ,םינש שלש לכ ץקמ הריחבה םויב חצנל המב ,המחלמ
 ."ןירה םוימ ותעד חיסהל ול הלילח

 ונא המ יכ ,ונחנא וניתוחכ םג וערוה אליממו ,םינברה לש םחכ ערוה ,ןכבו
 ןיאכ אלה +םתלב ונישעמ המו ונייח המו

 הידמולו ,הרות בוחרב הלשכ יכ ,נפ הנומאה חור יכ ,םויה לכ םירמוא ונלו
 תלועפ ,היל אחינ אריקפהב רשא ,'הוה ץורפה רודב, יכ .הנממ הלג הדובכו ,ורעצי
 ., .ונינזאב וגנואתיו ורבדי הלאכו הלאכ ...םעה ייחב ללכ תרכנ הניאו עפאמ םינברה
 םידוהי ץראה האלמ תע ,'םיבוטה םינשיה םימיב, םגש יל הינודמכ ,ורבדי ןכ אלו
 םינברה ינינעב ונמע ינב וקסע אל זא םג ,םיסכמ םיל םימכ הלפתו הרותו םירשכ
 דחה רודה לע ונילע האבה התקעצכ אל יכ ,איה תוא ,התע ומכ ץרמנ קשחב
 ...ונלצא לודנ דוע הרותה דובכו , לארשי תיבמ םינומא וספ אל דועו ,איה ןכ

 שורד ןיעמ אלא םניא  "ונינותע, לש הלאה םיברה םילופלפה לכ ילוא וא
 ,"וינפ היפוסוליפה לא םישי  ,ופסכ םדאל םתיש העשב, : הנ ר ב רמאש ומכו ,רכש לבקו
 ינב ויה םינפל ,ונינפ םינברה תלאש לא ונמש ונסיכמ הטורפה התלכ רשאכו
 ,הברה "םינמוזמב, םילבוסמ ,יעבדכ םיריבג ויה םיריבגה .דאמ דאמ םידורט לארשי
 ןוקת ,םירצבמ לש תוללוס ,תיבה קדב ,רובצה ינינב לש תונלבק : םילודג םיקסעו
 יתב ,תוזוחאו םירעי לש תוריכח , אבצה יכרצו תונוזמ תקפסה ,םירשג ןינב , םיכרד
 ,"תומסא,ו תויונח םהל ויה םינוניבה םיתבדילעב ,, ,"םיצרה יתבו, ש"ייה תופרשמ
 םהיחלושמ ויה םיינעהו ; תואובתה רחסמו םיגד דיצו תוינפכא ,הקשמו לכוא יתב
 דאמ רורט היה םלועה רוציקב : םיתבהיילעבו םיריבגה לש םהירבד ישועו םהינמאנו
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 וז

 תואבה תועידיה יפ לע טופשנ םא - לארשי השעי המו לארשי .בושחי המ
 לכו ,המואמ השעי אלו המואמ בושחי אל היסורב לארשי הנה ,םירבעה םינוהעהב
 ,'הלשממה םעטמ םינבר, רוחבל ,'הריחבה-יתבל, ךליל :םינברהו תונברה קר אוה וקסע
 ץיצקל ,הרותה ינברל 'םיבתכ, חלשל ,תוריהבה לע רנת אורקל ,"םירודכ ליטהל,
 םינברהל םינפ-תלבק רדסלו ריעה תא םיאצויה םינכרה לש תולגעה לעמ םינפואה תא.
 תונברה תא דחיל ךיא :איה הדיחה הבשחמהו ,השעמ ה אוה הז .םיאבש
 ילוקדתב,ה איה וז- "תונברהו םינברה, ,דהא ו שו דחא ברה היהיש ,הלופכה
 תונברה, יתלוז םירבד ןיאו רמוא ןיא ,תימויה  ונתורפסמו ונייח תברוחמ תאצויה
 ,אוהה "רשואמהו לודגה, םויב היהו ,וז הדוקנב קר ונייח לכ ומצמטצנ ולאכ ,"הלופכה
 ,םינוהעה ירבד יפל ,תררממה ,תאזה הרוראה הלאשל ןוכנ ןורתפ אצמי אצמה תע
 -ןתיא ובצמו תובוצק ויתוריכשו ,דחא "םעטמ, ברהו יתדה ברה | היהו ,ונייח תא
 אובי ומוקמ לע לכהו ,חטכל ןוכשי לארשיו ,הדוהי עשויו ,לודג רפושב עקתי זא
 תנאד .המואמ דחפנ אלו ער עדנ אלו ,ונושאל הלולס ךרדה היהת זא ;םולשב
 :ןמש רכד ןאמ - תוגאדה רתיו הסנרפה

 \/3בפ 56ת6ז+ חוסה \/6ופ, \%/85 56ת6ז( חוסה ות

 16ת ₪806 61( 0655668 \76ז|3תַ[6ח

 1.855 516 66(06|ת 6תת, שפחחמ 516 תטתַ[זו 5100,--

 61[1ה 1+8156ז, תו6שוה [48156ז (6/3חַק6ח ! (161ח6,)

 ינחורה ברה ,הרותה בר  ,ברה ,ברהו - תונאדה רתיו הסנרפה תשקב ונל המ
 תושעל לוכי וניא ,תורוסא וידי ,ישאר רמאמב *ץילמה, ןנואתי ,הרותה בר, :היבשב
 העידי אלבו ,םעה דצמ הריחב אלב בר אוה ,דמוע אוה סנב יכ ,תודבכנו תולודג
 סאו .,וינודא רפסמ ריעה יבשוי רפסמו ,ותסנרפל ןמאנ רוקמ ןיא ןכל ,תושרה דצמ
 לקש ןיב םג םא יכ ,'ףכל ףכ, ןיב קר אל טופשל ,הכלהה לש תומא 'דמ אצי
 הסנכה תיב יכ ,רמאי םא םג וא ,םידיה תא אמטמ רטשב םתכ יכ ,רמאי םא ,לקשל



 ןיכ + תורז הארנ תע קהצנ אל עודמ : דימה רמוא היהש יריעב היה דחא םכה
 | ) האנהב רוסא הטושהש ונט

 ,םירישעבש רישעהו םילודגבש לודנה ףא ,היהיש ימ היהי ,הטושה ,רבדה ן
 בטומו ,וינפב קוהצל הוצמו רתומ ,ונובשח לע ונבל ביטיהלו ונממ תונהיל רתומ
 ונע םירחא וקחצי רשאמ ונמצע ןיבל ונא קהצנש

 ,םולשל ונכררל אצנ שימי חרי יועב יכ : ךל ןוכה ,יניבה ,ןכב



 םישעמו תונשהמ

 תולודגה םירעהל אטילב רשא רעצמ ריע ןיב ןיא םימעפלו ,ויניהנמו וינהנמ לכ םע
 .ץיראב דחא יונ לארשי יכ ,םולכ אלו םיה-יכרכב רשא

 םלוע יכ = ,נונעת לש לויט ןיעמ ,החונו הלק היהת תאוה העיסנה יכ ,הוקא |
 'הברה הבוזעה, הארמל רשא שי םאו .ןנובתהל המב שיו םידוהיה םלוע אוה דחוימ
 ,םימעפל םאו ,,,םרבשל דונתו ךיחא תא דחי חנאת יכ ,ער ןיא ,ךבבל טעמ באכי

 אירבה קוחצה יכ ,םולכ ךכב ןיא , ךיתותפש לע קוחש ףהרי ,הארונ תושפט הארמש
 ,רתויב ונרמרמתנ םיברה וניתונועב יכ ,דאמ ליעומ אוה ,אברדא ,קיזי אל יאדוב
 ידי לע וניבצע תא ררועל היהי רתומל אלו ,ונמד אפקנו ,יכבמ ורמרמח ונינפו
 אטז 6:מ ת6ז280065 ;רמאל בותכ גרובפרטפב דחא לדגמ םורמב .קוחצ טעמ
 ךל איבהל לכוי בלו ברקמ קוחש קר ;רמולכ 130ה5ת %8םמ 617 1116/66 ע6/5008006ח)

 ונחנא ,,,ונילדגממ הברה ימורמ לע םיתורח תויהל םיואר הלאה םירבדהו ,הרזע
 ונבשי םש לבב תורהנ לע .תוכבל בהאכנ ונחנא ,םינושמ היכביילעב ללכב ונגה
 ומכ הבוטה לע הכבנ ,הכבנ התע דעו ,תורודל היכב איהה היכבה יהתו - וניכב םג
 שרג לע הככנש ומכ ,יעבדכ םניאש תוילגרמה יזורח לע הככנ ,הערה לע הכבנש

 וניכבו ונצראמ ונקחרתנ תע וניכב ,ונל איה תחא היכבה ...הרדקב רסחש םירועש
 תע ןכ ירחא וניכבו רפסה"תיבל ונובחפ ונחרכ לעב תע וניכב ...הל ונברקתה תע
 ותוא וחקל תע התע הכבנו ונרי לע יסוכ,ה ןתנ תע וניכב ;ונממ ונשרוג דיה תקזחב
 בוטש הברה םירבד םיאור ונא ןיאו ,וניניע רואמ לקלקתנ ונתיכב בורמו ...ונדימ
 םנשיו ,ונתעד תא חדבנו טעמ קחצנ םא ער ןיא :יביבח .אל ... .םתוארל היה ץוחנו
 ,םימלועל היה רבכו ,קוחצה תרזעב תולחמה לכ תא תואפרל םירמואה םיאפור םג
 חורה תלחמל קוחצה אוה בוט דוחיב .הז ידי לע ואפרתנ םינכופמ םילוח המכ יב
 תחא תונצל ליעות ,תחקרמההיתב לכ ימסו שפנה יאפור לכ וליעוי אלש םוקמבו
 ..,ןונש םתכמו

 לע םירחא וקחצי רשאמ ונמצע ןי בל וניניב ונחנא קחצנ רשא בוט , ללכבו
 אלה ונמצע ןיבל ונאשכ לבא ...ןולקשאב ועימשת לא ,תגב ודיגת לא .וגתבשמ
 םינושמ םיסומנו הברה םירזומ םירבד ,וניתונלפמ לכב ,ונברקב םנשי יכ ,עדנ
 דימענו ונתורע לע הסכנ יכ עצב המו .שפנ-לעוג םג םימעפלו קוחצ םיררועמה
 ,םהמ רטפהל תרחא ךרד ןיאש , עדנ ונלכ ונהנאש העשב ,רבד ןיא ולאכ ונינפ
 ,קוחשל ויהת המלו ,םכיכרדמ וכוש ,םלועבש םיטוש :רמאלו לוקב ו םא יתלב
 ותיבב ליסכ תויהל דחאו דחא לכל ,ןבומכ ,תושרה ו לארשי ינב ,םלקו נעלל
 הצע לעב לכ ,ונלצא גהונ רבדהש ומכ ,םא לבא ,ישמנ ןב אוהי גהנמכ גהנתהלו

 ע הבוחה זא ,ללכה תא םהב תוכזל ץיפח אקודו םיברה תושר'י' ירולכס תא איצומ
 ,אוה לכס יכ לכל דינהלו שרופמה ומשג דלוה הא ארקל ונלכ



 .יקפניול .ל א

 רוכחל :דיגי די מ  ,דינ הארי רשא תאו הפצמה לע דמוע ימויה ןותעב עידומה ,התירחא
 םיפוכת .שערב םיכלוה םייחה ,יאנפ ול ןיא ןנובתהלו
 לאל שי ןוחריב רשא תחת .,דומעל תוהש ול ןיא עידומהו ,ויפנכב תושדח איבי םויו
 שורדלו רוקל ,היתוצעומו היתולובהת ,היתוסיסכת ראבל ,המחלמה תא ראתל ונדי
 וניתוחכ המו ,םייחה תמהלמל ונגה םינוכנ םא ,תעד ןעמל ,ותישארמ רבד תירחא לע
 תועצה ,המודכו ,םייחב ונתדמע תא רצבלו ונכצמ תא ןקתל ךיאו המב ,ונתרובגו
 ,ןוחריב ןמוקמ ןריכי רשא ,תולובהתו תוצע

 בייחה .וולאשב וקסעי ,שאר"רבוכב ,ןבומכ ,ובתכי הזה ןוחריב םירפופה בור
 -תודוקנ לכמו םירדצ ידצ לכמ תונושה תועצהה תא וקדביו ושרדיו ורקחי ,תוניתמב
 ופסמב איבא / ,תוצע ןתא אלו תושדח תועצה עיצא אל םכדבע ינאו , , תוארה
 בוט חתנ לכ ,תימויה תורפסהמ ,םירבעה םינותעהמ יל רובאו תונושה תועצהה תא
 ב לק הוה רבדה היהי לאו ,םכילא איבאו  ,הנוכנ העצהו הבוט הצע לכ

 םוי לכו ,םילהובמו םיפוחדו

 שקבל דקפמו העור ול ןיא ,רהו קמעב הרוזפ ,לארשי הרוזפ הש ! םיארוקה יביבח

 דחא לכ ,אצמי רשאב תש לכוא רותי דחא לכ ;החונמלו תוגחמה עסמל ,הערמ

 ,.. ,ויניעב רובג ;ויניעב רשי ,ויניעב קירצ דחא לכ ,םעט יבישמ העבשמ ויניעב םכח

 במע תמחלמ ומחלי רשא ,אקושב אכיא "ןושמש, המכו ו רהא לב

 נהיבנזב שא דיפל ונתיו םילעושה תא מא רשא םהמ המכ .., ,"רומחה יחלב, אקור

 בנשי טושיק-ןוד המכו .,,המק דעו שידגמ רעבל לארשידתיב םרכב םתוא וחלשיו
 ליבשב "םיעור יצירע, םעו חור לש םייחר םע הארונ המחלמ ומחלי רשא ונב

 בתצע רשא ,ונב לפותיחא המכו ...הארבנ .אלשו התיה אלש 'האיניצלוד,  וזיא

 אל ימ יכ ,התע ונמעכ תוצע-ילעבב רישע םע ךל ןיא יכ .. .ונמע יניעב ונשיאבהל
 אבצ תא דוקפלו רפסמב איבהלו + הזה םויהכ ותצע עימשי אל .ימו ותעד תא הוהי

 ? איה אתרטוז אתלמ וטא - הלאה םימכההו םירובגה

 ווארל , בשומה םוחתב תורצקו תוכורא לייטנ ןמזל ןמזמ ,יביבח ,ןכ יכ הנה

 ךיאו המב ,םתסנרפ ,םבצמ ,םהייח תא תעדל ,רתאו רתא לכב וניחא םולש תא

 .םתוא םידמלמ ךיא ,םהינב תא םילדנמ המה ךיא- ,םיקוסע םה המב ,םיסנרפתמ םה

 באשמ .םתאנשו םתבהאל ןנובתנ םנ ;ושעי המו ובשהי המ ,םידמלמ המו

 רבודיש ומכ , לכל רשאכ לכה ,םהיתובירו םהיתוקלהמ , םהיתוקתו םהיתומולח ,םנתמו
 יתבב ,וניריבנו ונירישע יתבב ,תולודגה םירעל האוכנ .םיימויה םינותעהב םתודא לע

 רקבנ םג : ונישרדמו וניתויסנכ יתבב  ,ונינברו  וניסנרפ יתבב  ,ונידמולו  וניליכשמ

 אצנ רשא שיו .םיתחנ םידוהי ךא רשאב ,"םיבודה תורואמ* ,תונטקה םירעה תא

 אנדס לאל הלהת יכ .תוקוחר תוצראב וניחא ייח לא ןנובתהל לובגל רבעמ

 ,ויתונורפהו ויתולעמ לכ םע דחא יונ , "ראב דחא יוג לארשי ינבו ,אוה רה אעראד
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 .םישעמו תובשהחהפ
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 םיכלמ .ינדעמ ףאו ,הנושמ סינטסאו ארונ קדקדמ ,לודג ריפקמ שרחה ארוקה
 הת -- ויניעב הבוש ,הזה ארוקה  ,ויניעב ןח ואצמי אל  ,ירבעה םעטב םיושע קר
 ארפושמ ףא ,תירבע ארקיש המ לכו ,ונתורפפ לש הנמשו התלסמ תיזעול תורפס לש
 יפתכ ענענמ אוה .- היח הפשל ףא דובכ ףיסומ היהש המ ,ארפושד
 לכה תיזעול תורפסב - +ןל עמשמק יאמו :רמואכ ,ומטוח הועמו וחצמ תא טמקמו
 העמשמכ הטושפ התתפתנש הרענ ןמ ,םינימה לכמ םימהוזמו םיקיר םינמוה .הפיו בוט
 תוחיש ;האמה ףוס לש םיתפרצה תאצמה ,תוקקוזמה תובעותה דע , ץראה לכ ךררכ
 תפי לש ותופיפימ המודכו ,ןידטצאההירושו דיצה-יבלכ , ץורמה-יסוס רבדב םירופסו
 תולנתה ןיא סאו , הקירימא תולגתה אקוד שקבי  ,וידיב ירבע ןוילג חקלש ןויכמו
 ןיאו תירבעה הפשה לש החיר גפ ירה ,תוארונו תונושמ תושדח ןיא םא ,הקירימא
 טושפ דחא ארוק יל בוט :ורכש אלו אוה אל .שדחה ארוקה אוה הככ .םעמ ב
 ףא ,םישדח .םיארוק יפלאמ ,ונתורפסו ונתפשו ןנבר םיחרו ריקומה ,םינשיה ןמ
 , ++יםניא יכ סג המו - ,ויהי פא

 ונשנפנ רבכ ,אנד תמדקמ ויחא תא שיא ונחנא םיריכמ ,ארוקה יביבח ,ןכבו
 ,שרח קדנופל וננמדזנ התעו ,תוירבעה תוינסכאה רתיו "הריפצה,ב ,*ץילמה,ב דחי
 תולאש . לכ לע , ונבלל םיכורקה םינינעה לכ תודא לע דחי ונרבד רבכ ,ןוחריהל
 השרח הרבה דופימ ,אניטנגראב תודיקפה דע ךריעב תסנכה-תיבב תואבנהמ , נייח
 רפסמ |, לארשי-ןיראב השדח אינולוק דוסי דע אטיל ירעמ תחאב םילהת תרימאל
 לע ,,,לצרה ר'דה לש ורפסב תונקתה דע , קשישובלב אשידק-הרבח לש תונקתה
 תוניתמ רתיב רבדנ תעכ .ונרבד לבא ,טעמ ןוזפהב םנמא סא ,ונרבד רבכ לכה
 אינפכאהב ,הפו , דחא םויל , תחא העשל וננמדזנ תונשיה תוינסכאהב .תערה בושיו
 ,רבדל תע שי םימי חרי ךשמכו ,המהמתנ םימי חרי ,השדחה

 תועידי ןיעכ איה תימויה תורפסה + תינוחריהל תימויה תורפסה ןיב המ יכ
 תוכולהתמ ןקותמו רדוסמ ןובשח אוה ןוחריהו ,המחלמה תוכרעממ תועטוקמו תורצק
 םלועה-תומואל םאו ,המחלמ םה םייחה יכ .הירדסו היסיסכתו היתולובחת , המחלמה

 ,לארשי ינב ,ונל ,םהינפל תוחותפ תותלדה לכו , איה םהל ץראה לכ רשא , םה ,ךכ
 הארוג המחלמ--המחלמ םה םייחהחש המכו המכ תחא לע ,םידמוע ונחנא סנב קר רשא
 לע ,לת ףכ ךרדמ לכ לע ,ץוחמ המחלמ ; לכה דגנכ לכה תמחלמ ,ביבסמ .ביבסמ
 ,המחלמו ;ריוא תפיאש לכ לע ,םימ ףטנ לכ לע ,םחל תכיתח לכ לע ,בשע קרי לכ
 הוקת לכ לע , םינפל דעצ לכ לע ,בוט ןוקת לכ לע ,תיבמ ,הארונ רתוי דוע ילוא
 ע'הכ  ועידוי המחלמה תכרעממו .םיבהואב המחלמו ,םיכיואב המחלמ .. ,השדח
 רצ רבג םש ,ונינש רועב  ונטלמנ םש ,ונלפנ םש :תועטוקמ תועידי קר םיימויה
 ערוי ימו ,המחלמה ירשקב דוע ונחנא םידמוע ינולפ םוקמב ,ונחצנ הפ ,יבש וגכלהו
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 ,עודיכ ,ןותחתה רודמו ,ןותחתה רודמב ימוקמ ועבק ם"ילומה ,רובצה לע המיא ליטהל

 לגלנתי  ,םויה .אובי :יתרמא יבלבו | .ויארוק .תובלמ תועמד איצוהל  לנוסמ וניא

 םילבוח לקמ ;ילזמ תא הנשאו ימוקמ תא הנשא זא -- ונל יהי "ןוחרי,ו  ,לנלגה
 ,"םירמאמ, לעבו חיכומו ףיטמ היהאו ,םעונ לקמ םוקמב ,ידיב חקא

 אל לבא  ,יתפלהה םנמא ימוקמ תא יכ  ,םיארוקה יביבח ,וארה אלה םתאו

 ,ןשע תורמתו שאו םד .ןושארה לונלגב יתייהש המ ינשה לונלנב יננהו ,ילזמ תא
 קעצא אל ;ינממ וקחר הפ םג הלא לכ - םינתפ תמחו םיניע תועמדו םינש תקירח

 ארוקה םע היחא אלא  ,יהו הגהו םיניקל ארקא אל  ,יפמח, קעזא אל | ,איכורככ

 ,ינולעב החוצ ןיאו ץרפ ןיא ,הכ דע יתנכסה רשאכ ,תועירו םולשו הוחאו הבהאב

 , םיביבחה יארוק ,םתבהא רשאכ ,םילטב םירבד טעמו שאר תולקו קוחצ טעמ קר
 .םינשיה יארוק

 ,ךרועה ידידי יל חלסי ןה ,הגשא אלש יל המודטכו ,'םינשיה יארוק, :יתרמא
 םיארוקה ,םישדה םיארוק םג ארבי שרחה וחי םא ,דאמ הנופא יכ ,ול דינא םא

 ,רשא עובק רפסמ ,תישארב ימי תששמ טעמכ עובקו עודי רפסמב םה  םירבעה

 םיצפחו רכע תפש יבבוה  ,"תודדובה םילבשה, | ,דומעי ודמע לע | ,םינטק םיזנש

 םיימויה ונינותע לש  םינשיה םיארוקה םה ,םשו הפ םידרופמו םירזופמה ,המויקב

 .ןיא טעמכ םישדח םיארוקו ,שדחה ןוחריה תא םג וארקי המהו

 הארא םאו ,לארשיב למעו בקעיב ןוא הארא אל  ,םייחב יננה טסימיטפוא

 +, ,הזמ הנוגמו רמו עורג דוע היהיש רשפא אלה יכ ,הבוטל וז םנ : דינא םימעפל

 יכ ,ןימאהל רשפא יאש המב ןימאהל יב דומעי אל ילש סומסימיטפואה לכ לבא

 תומכה אל :דיגהל הנתנ תמאה םגו .. .וטעמתי אלש יאולה :םירבעה םיארוקה "וברי

 רקי ארוק  .וריחמ בהז - ןשיה ,בוטה ארוקה ,ירבעה ארוקה ,תוכיאה םא-יכ ,רקיעה

 , הדחוימ תורפס יכרב לע ךנחתנו לדגתנ אוה ,תרחא תורפס םושב אצמת אל .הזכ

 אצמל השק רשא  ,הזכ "יתורפס ךונח, לבקו ,'דיגמה,ו "םיפסאמה, תומימ ונתורפס

 , ןתתש המ ול ןה .הבהאב לבקי לכה התעו ,דמל "בוט רדח,ב ,רחא ארוקב והמ

 תושדח ,הרבעה האמה לש אקיטילופ ,םימעה תורפס לש רב"לפמ  ,אופסמו ןבת

 עבמה רחאו עבטה ינפלש המב תושירדו תוריקח ,ןושארה םדא תומימ תונוש

 ותביק ה'ב .. ,וארבנ אלש םהל חונש וא ,וארבנ אלו ויה אלש םירבדב םילופלפו

 אצומו ,דאמ וילע בוט ובלו ,שפנה-תולשו החונמב הרג הלעמ אוהו ,לכה לכעה

 הרשעמ הוכ דחא ארוק ונל בוט ,ירושא בתכב םיבותכ קר םא ,הלא לכב תח

 סא ,שרחה ארוקה יכ ,תונורסחו םימומ ישקבמו םינרפקו םינחרט ,םישדח םיארוק

 ארוקהש הדמב הב .ןשיה ארוקהמ ךפיהה שממ ,דחוימ ספוט אוה ,ריעב דחא ונשי

 הדמב הב ,ול םינתונש המ לכ הבהאב לבקמו טעומב קפתסמ ,קנופמ וניא ןשיה
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 , םילוגלנב ימאי אלש ול רשפא יא ידוחי שיא .שפנה לוגלגב יכנא ןיטאמ
 עיניש דע .לנלנתו ₪ גלנ המכו וייהב םיונשהו תורומתה תא תואורה ויניע יכ ורחא

 לונלנה יִּב ,יל רמאיו םדא אובי םא לבא .. ,תוליחמ לונלנל - םילונלנה לכ ףופל

 שפס יתיאר . ידועמש יפל ;ול ןי מאא אל ,ותכרעמ דדשמו םדאה תא הנשמ
 אלא ;המודכו ןרזפב ןצמק ,בידנב לכנ ,ימואלב רסחתמ ,קידצב עשר ,םכהב לגלנתמ
 תרוצ תא קרו םיאבה םילונלגב םנ היהי ךכ יאדוב ןושאר לונלגב שפט היהש ימ
 ,אמנודל ,ןושאר לונלנב םא .הנכותו התוימינפ אלו ןמזהו םוקמה יפל הנשי ותושפט
 תחא םנמא תוטשה :הטושפ אזורפב הטוש ינש לונלנב היה ,םיזורהב הטוש היה
 0 רתיל ענונב םג ,יביבח ,הככו .,איה

 .סילונלגה לכב םג היהי .הככ ,הארנכ ,ןושאר לוגלנב טסינוטילופ היהש ימו
 לש לקולקה סחלב ישפנ הצק רבכ ,ךל דינא תמאה יכ  ,טעמ יוד - הז עו
 לש ותונמואב אנקי ןמוא לכ .םינש המכ הז םוארוקה ינפל בירקמ יכנאש "םינולע,
 לפנ רבד לכ לע שאר"דבוכב םירבדמה םירפוסה יחאב רימת יתאנק ינאו  ,ורבד
 ,יכנא רשא תחת ;הכפהמהו הקילדה ךותמ ומכ ,םויה לכ םיעירמו םיקעוצו --
 יתררמ ךופשל ,סעכב רבדל יתצמאתהש המכו ,תוכר רבדא ,תתר רבדל יצפח לכ
 אל -3 ! ם8786 ןשע תורמתו שאו םדב בותכל ,רובצה לע הריתי המיא ליטהלו
 וצצופתה יכ דע יתקרח ינשו וצרפ יתועמד יניע שביל דע, םימעפל .,ידיב .התלע
 סדאכ םינפ יתדמעהו 0 יחצמ תאו יתערפ ישאר תורעש תאו יתישע ףורנאו
 ירמאמ ףוס ףוסו ...תומלוע ךופהל ומצע תא ןיכמו תולודג תובשהמ בשוחה
 מע ומעמ אל םג ,יסעכ תא ושינרה אל םג םיארוקהו ,םילק םינולעל וכפהתנ םיארוגה
 םימעפ יתיסנ ...תיחשמל םהילע ךפהנ אל םדוהו ונוש אל םהינפו יתורירָמ תא
 תואוקמ לע ,וגמלוע לש ומורב םידמועה םירבד לע דבכ ןונגפב בותכל שלשו
 אניטנגראו היארקמו ןויצ לע ,םינצכקו םיריבג לע ,םינזחו םינכר לע ,תואצחרמו
 תרקבב םירבד יתרתעה םגו ,םיארוקהו תורפסה ,םירומהו םידמלמה לע. ,הידיקפו

 תודמוע ןניאשו תודמועה ,תוקומעהו תורומחה תולאשה לכל ןורתפ יתשקבו םירפ
 ידיב התלע אלו  ,םייתורפס תונויסנ ינימ לכב ימַצע תא יתיסנ ,רוציקב - ,קרפה לע
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 םערתמ אוה ךיא וא :(4/1 ,םש) "! תוינויצה לכיהב ןה הבעות, ,'! האלה, :  לודג לוקב
 שגרתמ אוה המכו ,הינש ןיב הפרטש העשב וב תטשקתמ הפוריאש ,ףיוזמה "םולש,ה %

 הרמ הינוריא וזיאב וא :(א%1 ,םש) "גגוחה ריזחה, 3% רהיר,לש םסרופמה ורויצמ

 ידידלע | , תועיבצ ילב תד לע ונתוא תרבעמ התיהש ,דרפס לע תוכז דמלמ אוה

 ןיא ףאו "תואצמה. י"ע םתד תא רימהל ונינב תא םיחירכמ התעש דועב , היציזיווקניא

 םירסימו םינעמ  ,םינפל ומכ ,םינילת אל,ש ןפואב ,סנואב תד לע הרבעה םשב םיריכזמ
 ירוסי לבוסו ךמצע תא רסימו הנעמ ךמצעב התאש , םירבדה ינפ תא םיבבטמ אלא ,ךתוא

 לכב יקסניוול לכס אל ףויזה תאו תועיבצה תא .(%11/! ,םש) ךייח ימי לכ שפנה

 . ומצ , עבטה - תירובצהו תיתורפסה ותדובעבו וייחב  ,ולוכ היה אוהש ינפמ םהיתורוצ

 בְבֶח ךכליהו .םלועבש םיפיוזמ רתויה םישנאה םהש ,  םירמומה תא ךכרלכ אנש ךכליהו

 תוטשפה ילבו לופלפ ילב ,תומכחתה ילב , תינויח , תיעבט איהש ,תורהי התוא ךא

 אוהש המכ דע תרה ףאו תימואלה תורפסה , םיימואלה םייחה -- התיה ולש תודהיה . תורתי

 םשל אלא ,הוצמ םשל אל. תושרדמהיתבו תויסנכדיתב / םיימואל םיגחו םייח , תימואל

 תורפסה תא םישועש ,םיירבע םירפס תאצוה | , לבוידיגח  ,ידוהיל .הסנרפ םֶרְג ,האנה

 אלו םייעבט תימואלה ןושלההייח תא הָשועש ,ירבע רובד ,הילדהאלמו היח תימואלה

 עקרק רותב לארשידץרא - םלוכ לעו ,רשפאש המכ תוימואל  תויורדתסה  ,םייתוכאלמ

 ,םלשה הפקהב יקסניוול לש תודהיה התיה וז-, םיימונוטבא ,םיימצע ,םייעבט םייחל םיסבו

 הז רבדו .םייח 7- תודהיה ןמ תושעל ףאש וימי לכ .החמש לשו םייח לש  תודהי

 שי החמש שיש םוקמב יכ .יהח מ ש ב םעה תא ודבע, :םגתפה םויק "ע גישהל הוק

 . ןוילכהו תונוונתהה דחפ ןיא חו רה תא אכדל לוכי וניא אנושהש םוקמבו : םייח
 ןח א ;וצמל 0 ךכילכש ,ונלש  ןרחבהו ןגרגה להקה לע ותובְּבַהתה דוס והזו

 םלוככ םבור םה ונירפוסשו םייחה יש עבטה ןמ ונקחרתנ ךכדלכש  ,םידוהיה ונא .ויניעב

 ץוקע ו םימכחתמו םידרחתמ , הרוחשההרמ ילעבו תוחכותהילעב ,םינבשהו םינרקנ

 -- יכ ,שיגרהל א לש ונל רשפאדיא ונא -- ,הלוכ המואה תאו הז תא הז ז קהל

 ה ול ןיא ךכיפלו ., תויעבטו תורשיל עגונה לכב ונימב ריחי רפוסו ונימב דיחי = היה
 ?ונממ םיבוטו םילודג םירפוס,ל הארהשמ רתוי ותומבו וייחב ותבח תא ול הארה םעהש לע

 םירפוס ,ול ויהי דוע יאדובו ויה ונממ םי לוד ג םירפופ םאש ,יעבטה ושוחב שיגרמ אוה

 ,+ + ויהי םא עדוי ימו ויה םא אוה קפס ונממ םיבומ
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 וידודחב אוה ןירוחדןב = .זעבט רסחב -- "ןוילע  דסחב. | טסירומוהה אוה רבגתמה ןיעמכ
 וכל אהיש ,םדאל ול םימרוג וידודח .  תוינפהו תוואתה ןמ ןירוח-ןב םדאה תא השוע אוהו
 -- רליש רמא - 'תונמאה איה הזילע , םיחה םה םיניצר, :ויפ קוחצ אלמיש ,וילע בוט
 שפנ.ב קרו .תווילעל רמוח הל םישמשמ םיניצרה םייחהש ,תיתמא תונמא איה יעבט רומוהו
 ןורשכה ןכוש הב קר הבו ,הז רומוה ןנקמ ,בלבש םיערקו תוינפ ,תומהלמ הב ןיאש "הפי
 שי םש קר םש  ,יעצמא ילב םילעופ שקניטסניאהו עבטהש םוקמב קר יכ .רופצכ ישפחה
 . ןירוח-ןבו זילע ןורשכ ,ןורשכ שיו תונמא

 אל ףאו . טסירומוה אלא ,היה ןקיריטאפ אל . הז יטסירומוה ןורשכ היה יקפניוולל
 'ארב.ש דע בשחו בשי אל , הנווכב דדח אל אוה ;טפירומוה אלא ,היה ןחדב אלו ץל
 ונורשכ היה עבונ ןיעמכ .זיגרהלו ץקעל םלועמ ןיוכתנ אל אוהו  .דודח הויא
 םייטרפה ויבתכמ וליפאו .'אוצמ תַע. לכבו גח לכב וב בתכ אלש ,ןוחרי וא ןותע היה אל
 תחתמ וינוטילופ םיאצוי ויה יושק ילב ,תוצמאתה ילב .ץחל ילב ,םירומג םינוטילופ םבורב ויה
 ןונגס ול רצי ןכריפהלעהףאו - ןכותתדרובעל אלו ןושלההקודקדל אל בל םש היה אל ,וטע
 לכ םיאצוי וה וב למ יכ .ותלכזל םיאתמו ול דחוימו ירוקמ היהש ,דחאכ ךרו דדוחמ
 .בתכש המ לכ היה --ותיוהמ ,וגזממ , ועבטמ - ע בט ה ןמ קלחו ויובד

 ותוא רמש הזמ .ןחדב השענ אל "םילקבשרלק. וינוטילופב הארנ היהש המ ה
 , תורפסה תמב לע ותאצ תישארמ - רומש היהש ,יבויחה יגויצה לַאידיאה
 איה הנהו .תואיצמה תא האר אוה .רבלב ַודְּב םשלו דודח םשל םינוטילופ בתכ אל אוה
 6 ריהזמ ךכדלכ ןורשכב וייחהימיב תחא םעפ ראתש ,ול רקיה לאידיאה ןמ ךפהה
 ,ינוצל-טוש תא הילע םירהו - ,"ת'ת תנשב לארשיהץראל עפמ, ארקנה ,ולש תוכלמה
 תגרדמל טעמכ םמורתה הבש ,ולש הבושח רתויה הריציה ןיבש קומעה ימינפה רשקה והז
 ילארשידיצראה לַאידיאה ןיבש יִנָחְוצה דוגנה .וקוחרפחל ,ולש םינוטילופה ןיבו  ,רצוידןמא
 דוסו יקסניוול לש ויגוטילופ לכ ןכות תמאב אוה הארוגה תיתולגה תואיצמה ןיבו ריהזמה
 גזמ, :  הקיטסירומוהה םוחתב ראשנ לכא ,תבגשנה הריטַאפה לובגל ברקתה הזב .ותריצי
 ןיבש הז דוגנ טילבהל ידכו .רסומרףיטמו ןדפק תושעהל לוכי היה אלו ידמ רתוי היה "בוט
 וא = ,רומג הדגא-לעבכ  ,םינומדק םימימ תואושהב וא שמתשמ היה לַאידיאהל תואיצמה
 פמורתמ היה ךכ ידיל אב היהשכו - +? ימחרןַבל ינב ןיב המ, :םימעל לארשי ןיבש םילדבהב
 םלועב םתובישח ןיב המ :וזה האלפנה ותאושה תא רכוז וניא ימ .בגשנה דע רימת טעמכ
 לכההךסב לַאווסנַארט לכב הלוע םרפסמש ,םירובה לש תימואלהו תינידמה םתופיקתו

 לודג הסידואב וא אשרַאווב םרפסמש ,םידוהיה לש םתופיקתו םתובישח ןיבו ,ףלא םיתאמל
 תדרויו תבקונ וז האנשה - ?(%% , םישעמו תובשחמ) לאווסנארטבש םירובה לכ רפסממ

 ךורה וליפא םימלענו = תוחידבה תקסופ ןאכ .ויקמעמל דע בלה תא תשערמו םוהתה דע
 . ..םמצע םייחהכ םוגעו ןיצר יקסניוול השענ ןאכ . תוביבחהו

 השק השענו ולש תוביבחה תאו ךורה תא דבאמ יקסניוול הוה דחא הרקמב דועי
 ןונגס הויאב ,וארו ואוב .ףויזו תו עי בצ וב הארש םוקמ לכב :ןרפק טעמכ ,זראכ
 ןהל ארוק אוה ךיאו "הטורפה םשל תועיכצהו הרשפה ,הפונחה, לע רבדמ אוה השק
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 2 ילב השוע היחש-

 לש תחא הלמ ףא ופמ םרא עטש אלש ,רברה תבס יהז .הז ול היה יעבט ךרוצ

 סרא םוש לעו - ? םייחרכהה ויכרצ קופסב ראפתמ םדא םולכ :םיבומה וישעמב תוראפתה

 הואתה תא ושפנב עינכהש ינפמו תוריהז םושמ אל ןכדסג וימָימ  תוער רבדמ היה אל

 עינכהל המ ו רהזהל המ מ ול היה הש ינפמ אלא ,ורבח ןולקב דבכתהל
 .ערה תדמ לע אלו בוטה תדמ לע אל זירפה אל ,ועבט ידחא ךלה רימתש ינפמו

 .הורפנה תונרסומהו הרתיה תוריסחה ןמ קוחר היהו םהיגונעתו םייחה ןמ האנה רידמ היה אל

 קיוחה אל ,רבלב ומצע תא ךא בהא אלו  םייחההתונתממ םירחא םג הנהמ היה לבא

 : רתוי תושעל םצעתה אלו רשפאש המ לכ השע .ותונתונעב רדגתה אל ףאו ומצעל הבוט

 לדתשהו וגייהבש תולקלקה לע רעטצנ .,רשפאה תא השעו יוארה תא ריכה ,וחכ יפכמ

 יקסניו וול היה הז ןבומבו .."רועה ןמ הציפק,ו תונזגרו תומלועדתשערה ילב רשפאש המ ;קתל

 הברה לבסש המ תורמל ,ויניעב םייחה ויה קחשמכ םיזילעו םילק .םייחה לש ןמא

 -- לא םֶדָבְכְב ותוא וכשמ אל םייחה ,םיירובצה םייחב דבעו םייטרפה וייחב

 והז .ופר אל וידיו ,םלועל שאונ אל אוה . הרוחשההרמו תוכצע ידיל והואיבה אלו לפשה

 ורבע. :םגתפה תא אורבל היה לוכי ,יקסניוולמ ץוח , ימו .םייחהרינמא לש דחוימה םדפ
 '? החמשב םעה תא
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 תולוגפה ןתוא .םד א ה יקסניוול לש רחא חסונ אלא היה אל יקסנוול רפופהו

 , ביבחל רפוסה יקסנ סניוול תא ושע , בוהאל םדאה יקסנ סניוול תא ושעש , תוישפנה>

 ול ויה םיחהש םשכו .תוגמ א הדשי א םג היה 0 םייחההןמא היחש םשכ

 --ןוילעה ונבומב קחשמהו .קָחָשָמְכ .הזילעו הלק תיתורפסה ותריצי םג התיה ךכ םיזילעו םילק

 האב ןמוקמבש ,הסגה תלעותה תש קבמו תומגמהו תוינפה ןמ תוררחתשהה ןבומב קחשמה

 ןוטילופה היה הפי .יתונמאה ןוטילופה אוה אוה -םולכד תשקבמדיתלבה תוצילעהו הלקה האנהה-
 הריטַאפה .ןקיריטאפ אלו היה טפירומוה יכ ,לקשמההלקו 2 לש

 לאידיאה יהכג דע תממורתמ איהשכ ךא ,הקיטסיצילבופ אלא ,תונמא אל תמאה דצ לע איה

 םשב תואיצמה לע תגלגלמ איה ךכליהו ונממ ךפהה איה הנהו תואיצמה תא האורו
 , תוינפו תומגמ הריטאסהל הל שי  בורדיפרלע .תב גשנ איה זא ךא זא - , לאידיאה

 ,רומּוהה ןכ אל . תזגרמו תצקעמ איה . חורה תא תררחשמ הניאו ןירוחהתב הניא ןכבו

 ילבו המגמ ילבו הינפ ילב ,םיימואתפו םיישפח .םה וילותה .ש פנדְך לה אלא וניא אוה

 לש יעבט  ךרוצ אלא וניא אוה יכ .יש עמ ךרוצ םוש אלמל אב וניא אוה .סרטניא

 רָשָש ומכ, לתהמ יתמאה טסירומוהה .ףועה לש יעבט ךרוצ אוה רישהש ומכ טסירומוהה

 ןניא ןהילאמ תואבה ויתוציקעו זיגרהלו ץק ₪ ןיוכתמ אוה ןיא ."םיאפע ןיב .ןנקמה  ףועה

 תוררועמ ןה ןכדלעו  ,(המגמהתולעב ןניאש ינפמ)  תוימואתפו 4 תויעבט לבא ,תונונש
 הנווכו הבשחמ ךותמ תואב ןהשכ  .חורה-תוריח לש התאצות איהש , תעדההתוחידב
 ,עבוגה ןיעמכ  .םעטהתורפח ןהו הסזעזמ ₪8 ססזקסעא6  יכוחה ארוקש המ אלא ןניא

 '?התושו לכוא םדאש ומכ השוע היה ,םוקמ לכבו םרא לכל קספה

6, 
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 ,טנַאק לש ונושלב ,וא ,דומלתה לש וגושלב ,יערה רציה לע בוטה רציה תא ןיגימ, אוה
 יהז .וז הבוח דגנ איה ובלחתיטנש העשב ףא ולש הבוהההתרכה יפרלע לעופ אוה

 . תוירפומבש הלועמה , תימונוטבאה תוירסומה

 הזל הז םה םיוש ,הזמ הז .םיקוחר םהש המכ ,הלא תוידסומ ינימ תשלש םלואו

 לש רשיהו טושפה עבטהל ,םדאה לש וע ב ט ל רומגה דוגנה םה םתשלש :דחא רבדב

 םגיא ףוסהףופ וללה  תוירסומהדינימ לכ - הרכהמ םאו הארימ וא לגרהמ םא  ."םדו"רשב,ה
 ריתלבה ויתוקושת תא ,ועבט תא ,ורצי תא רבש מ םדאה .תימינפ המחלמ ירפ אלא

 אריתמ אוהש וא הב לגרומ אוהש ,ולש הביבפה והרותש יפכ בוט לעופו ,תויעצמא

 תריבש לכ ,המהלמ לכו . ותיטנמ ךפהה איהש ,תימינפה ותרכה והרותש יפכ וא , הנממ

 םוקמב תירשפא תישפנה הינומרהה  ןיא .שפנב םיענ"אל םשור תראשמ ישונאה עבטה

 םהינפש ,סטַארקוס לעו השמ לע הדגאה העודי .ומצע תא חצנמו ושפנב םהלנ םדאהש

 - ושענש הַמְָל ושענ םשפנ לע םשפנ םע ומהלנש ינפמ ךא :םירומג םיעשר ינפ ויה

 ודעצ ירחא דימ תָמש ,  הנַאילופדהיאנסאימ .לודגה ןקזה הזו .. .ףלה אל םהינפררועכ ךא

 תוואתל לטקדהדש וז התיה אל 5 ? ושפנב הינומרה התיה םולכ -- ,ןורחאה יקנעה
 קיוחהל חכ רצע אל ףופלו , וימי לכ םוהלאהילותפנ ןהמע לתפנו 2 םצעתנש , תורעוס
 תא תממורמו תלדגמ וזכ המהלמ ,ןכא ...?ומצע תא לואגל ידכ ומצעמ חרבו - דמעמ

 לבא |, תויימצעתההו םילותפנהו םידוגנהו תוריתפה ידירלע ושפנ תא == םדאה

 ! םלועל ןכ ידירלע תישענ ושפנ ןיא הפיו תינומרה
 .הבהאמ תוירפומ הב שיש ,םדא ותוא לש ושפנ קר איה הפיו תינומרה

 גזמ,ה ,'הפי שפג, םשב ר ליש ארק וזכ שפנלו יכוט גזמ, תירבעב םיארוק ונא הזכ םדאל

 האבה , תירסומה הבוחה תמאתמ וב .הבוהה תרכהל בלההתויטג תא דכעשמ וגיא "בוטה

 תזגרה ןיא ,תומהלמ ןיא יבוט גזמ,ב .שגרה ןמ האבה , בלההתיטנ םע ,הרכהה ךותמ

 0 אוה בוטה יי הינומרה , תימינפ תודחא וב שי ןכבו , ערה"רציה לע בוטההרצוה

 ,לגרה ךותמ אל בוט לעופ יכוט גזמ, לעב םדא ןיא .ןושאר עבט-ןוכנ רתוי ,ינש עבט

 אלא ,םדאה לע לטומה הז אוה בוחש ,הרכה ךותמ אל וליפאו , תוירבה תארימ אל
 ,ותמשנ ,וגזמ ,ועבט אוה בוטהש ינפמ ,בוטה לא וכשומ ובלש ינפמ ,הב ה אמ קרו ךא

 טעמכ והז .ללכ המחלמ ילב בוט לעופ אוהו . המדרבד רסח אהי ביטיהל הברי אל םא

 .ולש טקניטסניאה

 רתויה .םלועבש הרקי רתויה איה לבא ,הז םשל  היואר הניא ילוא וזכ תוירסומ

 םסקב וגילע לעופ יעבט אוהש המ לכו .הב שי עב ט יכ ,ונבלל הבורק רתויה .,הביבח

 .הבהאל ונבל תא ךשומו דחוימ
 -רמוא,ו המחלמהאנוש שיא וב הארש ימ .םדא רותב יקסניוול היה הזכ יבוט גזמ,

 היה אל - ,לכ יניעב ןח אוצמלו הולשב בשיל שקבש ינפמ ךכ השע אוהש ,בשחו "ןה
 ויה אלו המחלמ התיה אל ושפנב ש ינפמ טטוקתה אלו םחלנ אל אוה ,העוט אלא

 לוכי היה אל אוה .תחא תודחא וב ויה בלההתיטנו תירסומה הבוחה .םישגנתמ תוחמ =

 בוטה תאו + תוירבההתאנש לש ערההרצי ללכ וב היה אלש ינפמ זיגרהל ,רטנקל ,רעצל



 םירפוסה תבוטל הפוק דוסי) םייתורפפו םיימואל םינינע לע םעפב םעפ רבד הבשו םעפ רהא - תרופ ₪
 תירוררש י- .. רוי
 +₪- בורקה ידידיו ותחפשמ גוחב ,(חזב אצו כו ם םיירבעה

 קי קה פלא תורשע ותוא וול ומלועדתיבל .וילע ללפתהלו ומולשב שורדל - םישנא

 תואלמ ,"הנבי, תסנכההתיב רצח ןכו ,רד ובש ,תיבה רצח ויה ותלחמ ימי ךשמ

 השק הלליהו יכבה תא 0 יבב ודיפפהל .תושרה םעטמ רסאנש יפ"לעהףא ,שיא
 | -ו:| + ללע וכרענ .םידפסה .ריחיה לע .רמהכ הל הצוחמו .הסירואב שיא יפלא וילע ורמח .רעשל

 וכש:| 722 =ע-- :הריפצה, .וילע רבדלמ ונינותע ולדח אל םישדח ינש ךשמב + 0 תוצופת לכב טעמכ

 =תרבוח,מ תדחוימה האצוהה . יקסניוולל ךא טעמכ - ומ ויהש ,תונוילג ואיצוה "ןמזה,ו
 ,םירפסחרכומ ילדנמכ םישכא םהיניבו ,םירפוס םישלשכ הב ופתתשנש ,יחלשה, לש .יקסניוול

 אצוהל ,התאיציל ןושארה עובשה ךשמב הלוכ - ,דועו ןיקשיסוא ,קילָאיב ,יםעה רחא.
 רפוס לש ויבתכ תאצוה לא עגונ רבדהשכ הילא ונלגרוה אלש ,תולקב לבור יפלא ופסאנ ויבתב

 תורומל ןוירַאנימיס םשל י קסני וול םשדלע = דס ויל זורכ הסידואב דעוה םסרפשכו ,ירבע

 ,איבהל הברמ םעה דועו לבור םיפלא תרשעל בורק ץכקתנ ,לארשידץראב

 ו

 :בלרתמושתל יוארו ,.םידוהיה בוחרב .רפוסהו םדאה יקסניוול ךרע תא וכירעה ךכ
 תגרדמל עיגה אל יתורפס ןורשכ רותב םגו תרבעשמו תמחול תוישיא  רותב םג יקסניוול

 ונממ םיבוטו םילודג םירפופל וליפא ןכדיפדלעדפאו : םולבנעיליל וא ןודרוג וא ו
 .ותומכ םתוא דיפסה אלו יקסניוולל הארהש ומכ ותבח תא סעה הארה

 ? לודג והכ היה המב

 .םיבר ובישי - תוירבל חוג היהש המב -
 ןיא דצ לכל שאר םיניכרמו ןאכלו ןאכל םינפ םיארמה תאו יםיטוטרמס.ה תא םלואו

 .קומע רתוי םעט שי יקסניוול לא ונימב  דיחיה פחיהל . דיפסהל םיברמ ןיאו בבהל םיבר
 תוירסומו הרכהמ תוירסומ , הארימ תוירפומ , לגרהמ תוירסומ :רסומב תודמ עברא

 . הבהאמ

 -לע לגרתנ םדאה .לגרהמ תוירפומ ה איה רסומה לש התוהפ רתויה הגרדמה

 גיא .אוהו - ותביבס ךותבו ונמזב הפיו בוט בשחנש המ תושעל ולש ךונחהו הביבסה ידי

 תוירפומ יחוז .רחא דצל לודג ףקותב ותוא תוטמ ןניא ויתוואתש 2 ולגרהמ הטוג

 , תוירפומבש התוחפה , תיטמומבו

 --"?תוירבה ורמאי המ, ינפמ אריתמ םדאה ,הא רי מ תוירסומ ה איה וזמ הלעמל

 . תוירסומ לש תינוניב הדמ , קושה לש תוירסומ יהוז  .ויתוואתמ איה הלודג וז ותאריו

 ,םדאה .הרכהמ תוירסומה איה רועש ןיאל דע וזמ הלודג  תירפומ .הדמ

 םלואו : ורצי תא תשבוכ הניא האריה ףאו לגרהה לע רבגתמ , תורעוסו תוקזח ויתוואתש
 המצעל תילכת איה [המ תחא לכש ,תוירבהל ותבוח תרכה ,הבוחה - תרכה וב שי
 ,םדא לש ובל ךותמ תחווצ וז הרכה ,ילכב םישמתשמש ומכ הב שמתשהל רשפאדיאו
 וז הרכה ךותמו .הז לש ותבוטל וישעמ תא ןיוכלו ורבחל ותבוה תא אלמל בייח אוהש
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 + םירואת יפלא הוגישי אלש וז האווצב םיפקתשמ בוטה ידוהיהו בוטה םדאה

 , אריתנ ,הארנה יפכ ,םלואו . הרהמ דע ונממ אפרתנ חותנה ינפמ ותארי תורמל

 לש תומח תואטבמאב רבעש ץוקב ץחר םיאפורה תצע יפדלעו .וילא ותלחמ בושת אמש
 היה הז םע דחי .יאדמ רתוי תומה תואטבמאב ,הארנה יפכו ,יאפידואה ןאמילב שפר

 לבא ,וחכ תא לישכה הז רבד .שונא-תוחכמ הלעמל טעמכ הז ץיקב .דובעל  הברמ

 דה.ב סיפדה ותתימ םדוק םידחא םימי .שיגרה לבא ,ריכה אל .הזב ריכה אל אוה

 עיקרד אתוכלמ. םשב  ןוטיליפ .(א'ערת ירשת 'ט םוימ = ,219 ןוילג , תיעיבר  הנש) "ןמזה
 ; הלאה םירבדכ םיאצומ ונא ובש ,"אעראד .אתוכלמ

 אל | ,יריג ה"פשו ירבא ח"מר לכב איובו יתייה ולש :יביבה ,ךשפנב רעש
 .לבת ינפ לע יתרחס ,תונוש םירעב יתובע .השלוח לכ יתשגרה אלו בואבמ לכ יתעדי
 תשלובה ,יורהב ול בשוי ברואה יכ ,יתעדי אלו ,יתושרכ םייקו ישפנל יתייה ישפח
 רסאמ ילע ומש דחא תובע-אל רקובבו .ידעצ תא תרמוש תיאשחה הנוילעה הגהנהה לש
 ,המודמב .םילוחה תיבב--רהוסה:תיבב ןב:ירחאו ,ירדחב יתטמ לע ,ימיב רסאמ הלהתמ
 ..ןכ-ירחאו , הקזח היצנאולפניא ןכ.ירחאו , קזח (ןעפפונש) םסרכ הויא ,םולכ אל :ךל
 תיאשחה תשלובהמ הזכנ *קדיח, הזיאש ,אצמנ ,םירישכמה לכ םע יעבדכ האורה תקלד
 ופאמב הליחתמ יתוא קיזההו הזה ארונה גואה לכ תא הוטש אוה אוהו ילא בגנהה
 תרבד ,ןכ-ירחא , ורפס ,יכנאו .םילוהה-תיבב סופת ןכ-ירחאו ,ירדהב יתטמ לע ,יתיב
 תא--יתננחתה ,יתמערתה | ,יתקרטצה . םעבב , החיתרב , תוכהלתהב םיובד הברה
 .'וכו ובו .וליעוה אל ירבד לבא--רכוז יניא םיטרפז

 רוטאבריסנוק תויהל םג ם'עודי םידמעמב יארכ :יביבה ,ודיגתש המ ודיגה,
 אב יב ,לטבהל ותד תחא הזה דפומה .םיכסהל רשפא-יא תיאשחה תשלובל לבא ,רומנ
 ערוו התא ןיאו ,הלכ ךתא השועו ,שממ הב ןיאש ,היוזכו הלק הירב ,'קדיח, הזיא
 םודימעמ אבצ לש ןיד.תיבו ,ךמדל ,ךהביקל ,ךתאירל ךילא הננגתה יתמיא וליפא
 םידעה םה .רמגנ ךטפשמ ,םירופכה םוי דעו הנשה-שארמ , םימי הרשע ךשטבו ,ךילע
 תמוערת אל הנויחאה הנחתה .םולכ אלו הז ןיד-תיב השנ עמ ירחא ןיאו--םיניידה םהו
 התאו--!אצ :ךל רטואו ,ןיד-תיב חילש ,ךאלמ הזיא ןכ-ירחא אבו .הנלבוק אלו
 . ."תאצל הרבומ

 םינפ לכ לע-? הרורבדיתלב השגרה הזב שיגרה אוהו ופוג םינפב ותלחמ הססת יכו-

 =םויב .וטעמ הקרזג האובנ וליאכ .הזה ןורחאה ונוטיליפב ראתש הַמָל דאמ המוד ותלחמ

 ןוסחהו אירבה ,אוה לבא ,הצנָאולפניאב הלח רחמלו "הנבי,ב ןיוצמ םואנ םאג םירופכה

 ינפלש םויבו לארשידץראל תולעל הבשחמ זא בשח אוה ..בל הילא םש אל ,דימת קוסעהו
 יכ ,'הנבי,ב ללפתהל ךלה אל רבכ תוכוס לש ןושארה םויב . הז לע ימע רבד תוכוס ברע
 דכישכ :ברע תונפל ,תוכוס לש ינשה םויב םלואו ."תואירבה וקב אל, ומצע תא שיגרה

 לש דעומההלוחל ןושאר םויבו ,הוצמ לש הדועסל ךלהו קפאתה אל ,ףחוס רטמ הצרא
 ימ יכ ,לארשידץראל םיעסונ םידלי תוולל ,יבוטב אל, ומצע שיגרהש המ תורמל ,ךלה תוכוס

 , םיאפורל וארק .הלע םוחהו הניגנַא הפסונ הצנאולפניאה לע - ? ונממ ץיוח תאז השעי

 כואתפ ליחתה , תוכוס לש דעומההלוח 'ד ,'א םויב קר .הנכס םוש הזב ואר אל םה לבא

 תרוצב ,"תשלוב.הריםיקריח,ה .ןכוסמ ובצמ רבכ היה הברדאנעשוהב .ונזאב .שוחל
 ווסיפורפהו ,םיאפורה תנומש למע לכ .'הלכ ותא ושע,ו-"ומד לא ובנגתה, ,םיקיקוטפֶרָשפ

 א"י העשב ,תוכוס לש גחהורסא ,ירשת דיכבו - ליעוה אלל היה וליצהל , םכותב רטלַאוו

 כעפ וילא הבשו הרוחו ותניב הרתתסה הבש , תכשוממ הסיסג ייחא יקסניוול תמ ,רקוגב



 -- א(1\1 --

 םירבדה ראש) הלאה םירבדה תא ךא הנממ איבנש ,ולש האלפנה האווצה איה אלה -ותיב
 : (םיפפכ לש תונובשח םה

 ,יתונב יתשל ,לכור םיפלא ינש ךס יתיערל : תהל שקבמ ינא טעמה ישוכרמ,
 סינבהל .לבור םיפלא ינש תחא לכל ,תחאו םירשע תונב ויהיש דע וא שיאל ואשניש רע
 בותביש ,הבוט רתויה תרבחמה דעב סרפ ליבשב לבור תואמ שמח ךפ ןויצ:יבבוה דעול
 ןיב , תומייקה תוקלהמה ןמ הנורחאה ונייה) הנורהאה הקלהמב ופיב היסנמוגה דימלת
 ,רמת יתב תרכזמל (הנורהאה היהתש רבלבו ,תיששה וא תיעיבשה וא תינימשה איהש

 הבוט רתויה תרבחמה דעב סרפ, : תארקנ אהת ךכו .יכנא ינורכזו ,התע אלב הפטקנש
 ידודו ןיב ואצמי אצמה םא ."יקסניוול רמתו ביל ןנחלא רכול ('אקוד תירבעב

 יתדות--סרפה תא לידגהלו הזה םוככה לע ףיסוהל ובדנתיש , הלאב ידבכמו יריכמו
 תואר יפב ,יבתכמ וזיא תאצוהל יספורטיפאל ןכ-םג םינכהל לבור האמו . שארמ הנותנ
 וא "י"אב עפמ, תרבחמ םא ,ןוכנל ואצמיש המ--יקצינברו קילַאיב ,רנזולק ידידי יניע

 יתדות -- הזה םוכסה לע ופיסויש ,הלאכ ידבכמו ידידימ .ואצמי םאו ,יבתכמ םירחא

 הלאה לבור האמה תא הנה-- יבתכ תא םיפריש ,ל"ומ אצמי אצמה םאו ,שארמ הנותנ
 דסיל--יבהואו ידבכמ ונתיש המ וא לכור תואמ יתש ל"ומה תאמ וחקיש המ תפסוהב
 תורענל רפסה-תיבב הנורחאה הקלחמב הבוט רתויה תירבעה תרבחמה דעב וזכ הימרפ
 רופמל רתומה לכו--.תע אלב הפטקנש ,הללמואה יתב םשו ימש לע ןב-םג ,ופיב רשא
 .וייח ימיל תחאו םירשעה תנשל ונייה ,לודג היהי רשאב ,ינבל

 םידוהי תויהל םיכירצו םידוהי םהש ,רוכול שקבמ ינא יתונב תאו ינב תא, \/
 הנש לכב וסינכיש ,הכימתה תרבחל םיובה םהייה ימי לכ ויהיש ,ינא שקבמ .םיבוט
 --ואל םאו ,י"אב רוגל רשפאש המ לכב ולדתשיש ,םיינויצה לקשו םירבח תומורת הנשו
 תורפפה תבוטל תובדנ ובדניש ,י"א תא םהייח ימיב תחא םעפ רקבל תוחפה לבל
 .בא תברב ,יתברב תא םהל ןתונ יכנא ןכ תנמ לע .םיירבע םירפופו תירבעה

 .יתבמ םמצע תא וקיהרי אלו םידוהי ןיב דימת ויהיש ,דוע םהמ ינא שקבמ,
 ינא ןכ תנמ לע .תידוהי הביבסמ ללכב םמצע תא וקיחרי אלשו תושרדמ-יתבו תויסנב
 . בא תכרב ,יתכרב תא םהל ןהוג

 תשרומל ,םצראל ,םמעל םירוספמ םיבוט םידוהי ויהיש ,דוע םהמ ינא שקבמ,
 קרו םינוש םע וברעתי אלש ,םיכוט םישנא ויהיו םיירבע םילאידיאב וימיש , תובא
 יתלדגש ןמב ,םתואול יתצפהש ומכ ,םיבוט םידוהיו םיבומ םישנא תויהל ולדתשי,
 . םתוא יתכנחו

 לאומשו גרבדלוג ל"י  ,ןיקסולג באז זאמ ידידי ה"ה ,"למרב,ב ירבח תאמ,
 ינא שקבמו .הרושכ אלש םהמע יתגהנתה ילוא ,הליהמו החילס שקבמ ינא ,ש"ברב
 .ימותי תא ובזעי אלש םתוא

 , הליחמו החילס שקבא ןכ-םג ןאמטוגו יקצינבר ,קילַאיב "הירומ ב ירבח תאמ,,
 תא רמג ידיל איבהל ולדתשיש ,ןכ-םג שקבאו ,הרושכ אלש םהמע יתגהנתה ילוא
 . "הירומ, םע יתהפשמ ןובשה

 ילוא ,הליחמו החילס שקבמ יכנא "הנבי, תסנכה-תיב תגהנהב ירבח לכ תאמו
 .הרושב אלש םהמע יתנהנתה םימעפל

 .םהמ דחא םע הרושב אלש יתגהנתה ילוא ,הככ שקבא ןב-םג םירפוסה ירבח תאמו,
 שקבא םלוכמ -םיוזועהו םילעופה מ ,"היוומ, תדובעב יובח תאו,

 .הרושכ אלש םהמע יתגהנתה םימעפל ילוא ,הליחמו החילפ
 תורפסבו אתיירואב ןיקפעד ןאמ לכל םולש ,םולשו ,וניתובא-ץראל םולש ,םולשו,, ש

 ןאמ לבל ,ונצרא רפע תא םינגוחמה ,למל םולש ,םולשו ,ירבעה רובדה תיחתבו לארשי
 יתיכו אל יכנא .םה רשאב ןויצ:יבבוחו םיינויצ.,התיחתב ןיקסעד
 .םתא וכזת

 תנש ,תבט 'ז ,'א םוי ,הלולצ העדב בתוכ יננהוע

 --ןויצ תמחנב תוארל

,/ - 
 :.אספערא הפ ,ר תע

 ."יקסניוועל ביל ןנחלא

 ב 0
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 ןיעמ תויטויפ  תוריצי דוע רוציל הסנ אל המדינפמ : תחא םעפ

 :ןורכזל הזב ותוא ריאשהל ינא הצורש ,אלפנ רופסב יתלאש לע יל

 וצר אל . תורפפב םוקמ ספתש דע טבחתה הכרה ןוט קוטס ינקרימאה רפסמה

 ,הזב סנרפתהו םהמ םידחא סיפדה 0 . םינוניב םתואג ואצמש ינפמ ויבתכ תא םיפדהל

 ,ובלב שיגרה ה בה א :ותיב לא םיהלאה"תכרב האב תחא םעפ .לודג םופרפ הנק אל לבא

 יקמע לא ,הטמל ותדירוהו םיקחש יהבג דע ! -- -- ( המירה הבהאה .תומכ הזע הבהא

 רתויה היה זא .ותמר אל הוקתהש ,ריכה תהא םעפ . ,. שואיו 0 ןיב ףחר יכ ,לואשה

 איבה הרהמ דע .והומכ ןיאמ אלפנ היהש ,רופס בתכ הז ורשאבו .תומדא < רשואמ

 ,תוחותפ תועורזב רופפה תא לבק הזו-,ויבתכ תא וב סיפדמ היהש ,ןוחריה ךרוע לא ותוא

 . םילודגה דחא םשכ ןוטקוטס 9 ומש םסרפתנ טפדנשכו

 אוה . םינוניב םירופפ םעפה דוע בתכו - ורשאב לגרחה ןוטקוטס .עורי ןמז רבע

 רופסה תא בתכש יממ לבא ,םיער םניאש .רמא ,םירופסה תא ארק ךרועה .ךרועה לא אב

 -- םחל היה אל ותיבב .ןוטקוטס היה תוצע"דבוא .רתוי הכרה שורדל שי אוהה אלפנה

 רוחב 22 חרכוה אוהו --? תושעל המ .,.! ללכה ןמ אצוי רבד תחא םעפ בתכש ינפמ לבהו
 . םינוניב םירופס בותכל בש זא .אלפנה ורופס תא וחכשש דע ןיתמהלו תרחא הסנרפ ול

 .םהל עבש אוהו וספדנ םה

 -רבוא היה אוה ,רחאל םינפ הריבפה איה :ול הארנ ךכ - וב הדגב בהאש המלעה

 צומל לה טטרב ,ובל תאו ודי תא הינפל עיצהל טילחה אוה .ותוא הלכא האנקה :תוצע

 רופס םעפה דוע בתכ אוה .לובג היה אל ורשאל .ותשא תויהל .המיכסה איהו .. .היס

 איה .ול תדעוימה ינפל ארק הז רופס .ותבהא תישארב בתכש ,אלפנה רופסכ ,אלפנ

 :הבהלתנו הממותשנ

 סיפדהש  ,ןוחריה .ךרוע לא דימו ףכית והאש -

 תושגרתהב ול הרמא

 רגפ ,ורופפ לש דיהדבתכ תא הב םש ,ונחלש תחתמ הנטק הבית איצוה ןוטקומס

 . המיה ךילשה חתפמה תאו רגסמ לע התוא

 .דוסכ וניבלה היגפו ותבוהא הרמא-? עגושמ ,השוע התע המ -

 ותלפי אל בוש .ללכה ןמ אצוי רופס םעפה דוע סיפדא םא .בוערל הצור יניא =
 .םינוגיב םירופס בתוכ ינאש לע ם לוע ל יל

 : יקסגיוול ףוסוה הזה הפיה השעמה תא יל רפסש ירחאו

 בתוכש ימ ,םיחב תחא םעפ קר םיכתוכ 'תית תנשב לארשי"ץראל עסמ,כ רויצ -
 אהת אל-אל םא . תחא םעפמ רתוי הזכ רויצ בותכל ךירצ וניא ינומכ םמוידינב םינוטילופ
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 - !ןושארה אלפנה ךרופס תג

 . ..ינוטילופ תא בותכל תושרה יל
 ילכמ .יקסניוולל חותנ תושעל ץוחנל םיאפורה ואצמ לבויה תנינח ירחא םישדח ינש

 וז תילכתל סנכנ (בויקל עסונ אוהש ,םהל רמא אוה) ותיבדינבל וליפא הז רכד הלגש
 ---: - 5 - ןץ . קיי לא תוזצל ןוכנל אצמ םשל סנכנש םדוק םלואו .הסידואב גרברבליז רידה לש הקינילקה



 שינוָאְרילדח םא  .םיבוט רתויה ותריצידימיב ול ויהשמ רתוי זוזעו העפיו קרב ויה ונורשכלו

 .+ ,ונמע לעמו ונירבח לעמ םלוע תא לקנו םייחה תא רפשנ -- תומה דגנ נא

 גוחל הסידואדירפוס וטילחה הלודגה ותדבא תא וחיכשהלו הורדתחנ ול תושעל ידכ

 רלוח 'גל הדעונו ןמזררוחאב האב הגיגחה .ת תיתורפפה ותדובעל הנש םירשע תאלמ םוי תא
 רלעב ,םלועבש גהונב ,ךתוא יָּביל, ונא םיצור :ול ורפסו ואב .ע'רת תוכוס לש דעומה

 ינפמ תובושתה ןמ המודכו ,היוצר העשה ןיא  .יאדכ יניא :רמוא ,ונעְתִמ ,ברסמ לבויה

 לכהש ,הרורב הרכהו ,לבויההלעבב ורצפיש , הזע הקושת תורתתסמ ןהיתחתש ,סומנה

 דיא הז אלבש ינפמ אלא תואב וללה תונעטה לכ ןיאש - ללכב םירצופה ףאו - םיעדוי

 - וכרדכ , קוחצהתכב רמא - ? יתוא לביל םתא םיצור, .השע ךכ אל יקפניוול ., ,רשפא

 .ןנמכסהו ונקחצ .'הנושארה השרדה תא שורדל יל ושרתש דבלבו 0/0 ןכומ ינא .בוט

 ! םילבויה ךרדמ ךפהה והז אלה .טסינוטילופה ול השע קוחצ ךאש ,ונימד

 : הזכ ספדנ "יִנָמי ססונתה ;חלשה לעו הגיגחה תעש האב

 / ךור -ןחלש

 ,םישעמו תובשחמ אל א . . . . . קאינוקו שייו
 ;תפו לש ותופיפי ,0ב .2 7  הפאס שמ
 ,הבכרמה ןולח דעב , 5.7 2 םותולט מ

 .תוכופה נחל היפופוליפ מ 0
 ;םי לא םימ ו 5 ריגד

 .ףתרמה ןמ 8 , יי
 .תוהוהה-ןוזח | 1 כ ו ב
 ,ףרוהה.תלנעבו הלנעב |, 2 10 0 שמ
 .יששה ףלאל תית תנשב לארשי.ץראל עסמ , =. .- | . . . . תוארפרפ

 הנושאר רבדל תושר ,ילבויהדןתה, ,יקסניוול שקב ןחלשה תא םיבוסמה ובבס ךאשכו
 :הלאה םירבדכ בוריקב רמאו

 םושל יואר יניאשו תורוצנו תולודג םוש יתישע אלש ,ינא עדוי אלה !יתובר,
 ;תיהולצ יפ:לע םתוא םיררוצ רחמו ןאכ םה םויהש ,סמוי- ינב םינוטיליפ יתבתב , הגיגח
 --?שערה לכ המ ןכבו .םכתכל יל היה םיענש ינפמ אלא , םשה.שודק לע אל םיתבתכו
 םתא םיצורו ,םיבוצעהו םילבאה םייחה םכילע - רבכש ,םכב ינא עדויש אלא
 ,טעמ םכמצע םיחמשמ ויהת ידי.לעש , לרוגה לפנ ילע ןכבו .םכשפנ תא טעמ חמשל
 ירחאו ליהתטה קר היהא ינאש ,םכטע הנתמ ינא יאנת לבא ! ןכ יהי .ןברקה ינאו
 יתמכפה ןכ תנמ לע קר .תונברקה ם ת א ויהת ןהבש ,תורחא תויתורפס תוחמש הנאובת
 תואמזוג לש םיחבשב גילפהל ,יאדמ רתוי תוטתשהל .לבווא .ןתח תויהלו טעמ תוטתשהל
 .ינוכשח לע וליפא רתומ טעמ םוסכלו טעמ חומשלו טעמ תוטתשהל לבא .יארכ ןיא
 --! "האבה לבויה.תגיגח דע ! םייחל ,םייחל , ןכבו

 תא אל בהוא וניאש ,םייחה לש ףוסוליפ -- , תמאב לודג םדא גוהנל היה לוכי ךכ

 ףויזה תא השוע אוה ומצע עבטה לש תוטשפבו ,הרתיה תונתונעה תא אלו תונתעונצה

 . םירשפא-יתלבל םילבויה לש הזרפההו

 תובשחמ בושהל ליחתה יקסניוולש המ - התיה הגיגחה ה לש תחאה הרשיה האצותה

 ,'תית תנשב לארשי"ץראל עסמ.ה תא ,הארנכ , ןקת וז תילכתל ,ויבתכ רהבמ תאצוה לע
 ויתלאששכ .(ג'גרת הסידוא) תדחוימ האצוהבו ,(בינרת הסידוא) ןושאר רפס ,יפדרפ,ב ספדנש

 - יישא 7 ץ"צע
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 גאד אוה .הסידואבש "םילוה תרזע- הקדצה-תרבה ידסיממ דחא היה אוה . ליעומו בוט רבד

 הכימת וזיאל ךרצנש , תירבע עדוי ריעצ לכ . םיליחתמ םיריעצל ללכבו םיריעצ םירפופל

 ךידי םג אלא ,ךמותו רזוע קר אל יקסניוולב אצומ היה , תרחא הרזעל וא םירועשל א

 השעש המ . הסידואב וילע םירפסמש  ,וחורדתובידגו ובלחבוטמ םירופסהל ץק ןיא .ןמאנ

 היה ותתימ רהאל הז לש וימותיו ותנמלא תבוטלו ותלחמ ימיב גרבנייטש הדוהי תבוט

 רוריבב רבכ עדיש העשב ,ותריטפ םדוק םימי השלש דוע .םוחר חֶא קר תושעל לוכי

 יקסעלו "הירומ. יקסעל םיעגונ םירבד .םהל רוסמל ידכ יקצינברלו קילאיבל ארק , תומיש
 ונאד !םיחא. :םהל רמא ותחפשמל עגונב ותאווצ תא םהל רסמש םדוק לבא :ותחפשמ

 ..' ! גרבניטש תחפשמל

 ,םילודג םוקמב דומעל שקב א אלו  דובכה רחא ףדר אלש המ תורמל ,יקסניוול

 ררוב. היה אוה .  םיירבעה םירפוסה ראש לכמ רתוי ילוא הסידואב תוירבה לע דבוכמ היה

 התיה הבורמ המכ ,(' ןיקשיסוא רמ רפס רבכו .הינשה המודהל תוריחבה תעשב

 ןיב רוחבל חרכוהשכ ,תעדרלקל והובשח הברהש ,יקסניוול ותוא לש תוירחאה"תרכה
 דמוע ןאכ השענ תוירבל חונה םדאה .דחאכ םהינשל דגנתהש ,ריס ירצונ ןיבו רמומ ידוהי

 ויהשכ .ירצונב רחב . תוירחאה תא וילעמ ריפהש ירחא ,יתונלפמ שיא רותב ךאו .ותעד לע

 םלואו .ללכ םירדצה לכל שאר ןיכרמ היה אל ,תמאב ויניעב ירקיע היהש ,רבדב םיעגונ

 וניא רקיעל םיבשוח ונאש הממ הברהש ,אירבה ושוחב םימעפל אוה ןיבה ונלוכמ רתוי

 הלאו הלאו ,ונווכתנ המואה תבוט םשל 'םעהרדחא, םגו לצרה םג ,לשמלש | ,רקיע

 ,רשפלו רתוול הונו תואנקמ קוחר היה םיטר פב עגונש םוקמכו : םייח םוהלא ירבד

 ,הזה טסינוטילופה ןמ דומלל ונלוכי ונא םגש , הקומעה םייחה-תיפוסוליפ ילוא יהוז

 ינויע הניאש , תטשפומ הניאש ,וזכ היפוסוליפ  ."ףתרמה ןמ ףוסוליפ, ומצעל ארוק היהש

 לע םיאבו םישגרתמש העשב הלגתמש .,לודג חכ איה ,םייחה ןמ רבא אלא ,דבלב
 ול עריאש ,השק רתויה ערואמב יקסניוולב התלגתנ איהו  .םיחיכשדיתלב תוערואמ םדאה

 . בורעל ומוי הטנ רבכש העשב

 עוסנל חרכוה ץיקב .השק תפחש-תלחמ הריכבה ותב רמת התלח חיסרת ףרוחב

 התסיסג תעשב .םיאפורה למע לכ תורמל הימי ביבאב התמ םשש ,זנכשאהץראל המע

 אל תומהו םייחה דוס 5 דמע אוה .יקסניוול תא יתרכה אל .בתכמ ונממ יתלבק

 איהש ,תישונאה תוספאה התוא ינפל עזעדזמ ףוסוליפכ אלא , םייח-לק  טסינוטילופכ

 השק ומע ןיא ותבו ץראל-ץוהמ בָשָשָּכ . . .תומה םע?םיקבאנ םייחהש העשב קר הילגתמ

 --טעומ ןמז רבע םלואו . ...ןיעב ןיע תומה תא האר - .וינפ ונתשנ ךכדלכ-וריכהל היה

 םגו יתורפסה וחג טעמ שת ותב לש התתימ םדוק .אוה לודג םדאש ,הארה יקסניוולו

 ליחתה אוה . וירוענדימיל בש שממו יראכ רבגתה התתימ רחא אקודו .הטעמתנ ותונקסע

 ,זאמ רתוי הברה בותכלו ,קספה ילב ,תּואָל ילב , תובהלתה וזיאב רובצהיכרצב קוסעל

 .(260--598 ,ג"כ ךרכ) יקסניוול תרבוח ,'חלשה, (*



 .הזי "חיו דרב יזרוץ עשו איה ב" << וועד תת ו יי שיווי ריו יי ולרדיו יי, י
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 בבח ,תולגב רשפאהיאש רבדל ותוא בשחש ינפמ ול דננתה ,(ןי"ת תנשב) דו דדןב
 לכ םע תירבע רבדמ היהש ,הסידואב דחאה טעמכ היה אוה .דאמ דע תונורחאה םינשב

 .ירבעה רובדה לש ותצפה תילכתל הדיעו לכב ףתתשמ היהו ,וננושלב רברל עדויש ימ

 שארל ה'סרת תנשב וב הרחב גַאהב "הירבע, לש הדיעוהש ,אופיא ,היהי אלפל אל

 קר אל אוה .וז תונמתהל ןוגהו יואר ומצע תא הארה אוהו .היסורב "הירבע, לש זכרמה
 תורבהמו  "םירזוח-םיבתכמ, תאצוה השרדש  ,ךרע יפל םינטקחיתלבה םימוכסה תא איצמה

 תואמל םיבתכמ בתוכ היה םג אלא ,ירבעה רובדה ןויער תצפה תילכתל תונוש

 לדח ירבעה רובדה םאש ,החטבב רמול רשפא .םידיחילו תודוגאל הרועתו זוריז םשל

 ,הבורמ הדמב יקסניוול םג ךכל םרג . הנושמ שּודח היסורב תויהל

 השקהו הבורמה הדובעה ,'הנ ב י, תסנכההתיבב יאבג רותב ותדובע תא םג ריכזהל יואר

 לש ותוינויצבו ותוימואלב .התיה תויממע המכ ,לכמ רתוי החיכוה הז .תסנכדתיב םשל

 עומשל םילוכי ויהי ובש  ,"ה רבדל םיאמצ.ה לכל םוקמ היהיש ידכ דסונ "הנבי, .יקסניוול

 ,םעויס תא וחיטבהו "הנבי, לש ודוסי לע הלחתמ וחמש הסידואדיהפוס לכ ."תידוהי הלמי

 ועבטמ תם נ כדתיב לבא .םיימואלה יבוטל דעוהתיב יהי הז .תסנכ"תיבש ,ובשח םה

 השענ ןכבו .היהיש המ ינפב תפנכההתיב ירעש רוגסל רשפאהיא .לכל סו ָךְ"םוקמ אוה

 תאז ואר .בייחמ ןינעה עבטש ומכ ,םיינומה םג ווא ופנכנ . ןילוח טעמהטעמ "הנבי,

 :היה ולש לודגה ללכה .יקסניוול ןכ אל . . ."הנבי, תא ובזעו- הסידואדירפוסבש םילועמה

 "הנבי, אהי אלש בטומ .רתויב יממעו רתויב וינע היה הזמ ץוח םלואו : 'ספאמ טעמ בוט,

 רבדל עגונה לכב ותוארפו ןומהה לש ותורעבש , הסידואכ ריעב היהי אלשמ היקנ תלוס

 ראשנ אוהו . תימואל הגיגחלו תימואל השרדל םוקמ םו ש , שממ תוליהבמ ;ה ילארשי
 .ותומ םוי דע הז .תסנכדתיב לש ואשמו וחרט תא ומכש לע אשונו "הנבי. לש יאבג

 םדא הזיא ינפל תומלש תועש ןנחתהל רשכומ היה ,"הנבי,ל איבהש , ףסכדתונברק דבלמ
 ומצע אוה היה - רחא ןשרד היה אלשכו ,"הנבי,ב שורדיו םיבסיש דע הלועמ ןרבדל עו
 םינוטילופ ויה הלא : ללכ תושרד ויה אל ויתושרדו ול היה אל ינרבד ןורשכ .שרודו דמו
 הצור אוהש ,יקסניוול יל רמא םימעפ המכו , גחההינינעמ .םירבד וא עובשה תוישרפ לע

 ינפמ אקוד וא - ןכריפ-לע-ףאו ."הנשה לכמ םינוטילופ, םשב ויתושרד תא איצוהל

 -תוחכות תועילבמו תעדה תא תוחדבמ ויה יכ ,ןהיעמוש לע תוביבח ויתושרד ויה - ןכ

 ,שפנהתבהא יקסניוול תא ובהא "הנבו,ריאב ןיב לודגכ ןטקכ .  תוחונו תולק תוצלהב רסומ
 הז תסנכהתיבב ףסאנה םעה לכ ליחתה ,תנכוסמה ותלחמ "ובד "הרותדתחמש,ב עדונשכ

 ובדנתה תמשכו .ותאופרל םילהת רמול ררועתנ וילאמו ,גחה תחמש תורמל , יכבב העונ =

 , ץוחה ןמ תוררועתה םוש ילב טעמכ דאמ םינוגה םימוכס ויבתכ לכ תאצוהל  "הנבי,היאב
 חטוג, ןטקה ינוגה'זה ןותעה תאצוהל ויבתכבו ופסכב יקסניוול עייס וז תויממע ךותמ

 המכ ,םעכ המכ לבא .ונושלב "תידוהי הלמ, הסידואבש עורפה םעה אנ"עמשי :'ןעגרָאמ
 ךרה 1 תירבעב יהנבי.ב שורדל בולוקוס רמל ונתנ אלש םיריעצ ואצמנשכ יקסניוול קעצ

 ,םלועמ ויפמ שיא עמש אלש ,םישק םירבד רבדו זראכ השקל ןאכ ךפהנ הנקב

 ל כ ל רע .היה ובל ,דבלב םיימואל םינינעב אלו הורההינינעב אל קסע יק לסניוול םלואז
 ' מ וו

 תי , ו". יה
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 לארשידץראדןיי אלה : השודקבש רבד םג אלא ,דבלב רהסמ לש ןינע אל ול היה "למרכ,ה

 ! םפאדתעיזב היחתל הבשה דדוהי יבגעמ ותוא םיאיצומ לארשידירה לע םידבועה וניחאש ,אוה

 העונתה הליחתה 1896 תנשב) עבקהתבישי  הסידואב יקסניוול בשיתנש העשב

 אוהה ןמזה םצעבו . עוריכ ,יםעה"דחא, דגנתה הל .לצרה לש ודופימ השדחה תו גויצה

 דדחא, לש ולגד לע םינוח םלוכ טעמכ ויה הסידואהירפוס . ודיחלע תאצל "חלשה, ליחתה

 תודוגא יתש תודסיתמ הסידואכ ..לצרה מב תיגידמה תויגויצהל םידגנתמו "םעה

 .תימעה-דחאה *הנויצ סנ, תדוגאו ג .- 0 תדוגא גוזל וז תודגנתמ ןהש ,תוישאר

 ןמזה ותוא לש ינידמה שערהש ,ןומהה לא םיבורקה ןמו םיבהלנה ןמ הטקלתנ הנושארה

 ,רתוי םיקימעמהו רתוי  םינותמה םיימואלה םיליכשמה ןמ התָוהתנ הנורחאהו ,ובל תא חקל
 וניא הז רבד םלואו :"חלשה, ידומעמ רחא השענ ,רפוס רותבו "השמדןב, רותב 7
 ,'םייח לש םייח.ה לא הבהאהו ובש תויממעה . אקוד "ןויצהינב= תדוגאל רבח תויהלמ וענומ

 האלמ רתויו תיממע רתוי איהש , הדוגאה התוא לא ותוא 7 ,רמול ליגר היהש ומכ

 -דעו,ב קלח לטוגו 'ךונחה, תירוטלוקה הדוגאב ףתתשמ אוה הז םע דחי לבא .שערו העונת

 האר ל אוה כ 2 ותופתתשהבו ותעפשה תחת ודסונ םהינשש ,"המאלהה

 ןיניעב ויה הצרמנה תירוטלוקה הדובעהו תשעורה תינידמה הרובעה : ללכ הריתס ןאכ

 יחתפ 0 בבופל ,'תוינמ,ו "םילקש,  ץובקב קוסעל שייבתנ אל אוה .וז תא וז תומילשמכ
 הז םע דחיו , הסידואבשנ ל ושידץראדבושי דעול םירבח רותב םתוא שוכרלו םירישעה

 ול הארנ אל הז ןודינב .ינחור ימואל דסומ לכל ףסכ ץבקו "ףסאיחא, ליבשב תוינמ שכר

 תא ובישה םא .הז ןודנב ותונלבסב אילפמ היה אוה .יאדמ רתוי בלועו השק רבד םוש

 תישילשו .הינש .םעפ אב היה וז םעפב ונתנ אל םא .זגרתנ אלו בלענ אל -- םקיר וינפ

 איצומ היה - דודחב שמתשהל היה ךירצ הז ךרוצל םא .ונתיש דע הפוכ היהו  תיעיברו

 יריבגה םע קחשל ךירצ היה וז 5 םא .הצלה ךותמ ןקייצה לש וסיכמ ףסכה תא

 - תופסאל , תודיעול .םיסרגנוקל עסונ אוה .הזל םג ןמוזמו ןכומ היה -- יסנַארופירפ,ב
 בהאש יפהלעהףא) ןרבד לש רובכ רחא ףדור וגיא , םסרפתהלו ןייטצהל לדתשמ ּוגיאו
 8 :יאשחב ולה תופסאב אוה דבוע אלא , (םינוטילופדתושרד 0 ןוכנ רתוי ,רבדל
 "ותדובע, תואצות ויה םימעפ המכו . םיינחורה םיימואלה םיכרצל תלוכיההילעבמ םיפסכ

 ...ןמצע תופסאה תואצותמ הברה תובושח תופסאה=ינורדסמב

 =תאצוה םידסימ ןויצהןב .שו יקצינבר ,קילָאיב .ול רז היח אל ינחור ןינע םושו

 לע ,איצומ אוה הזמ ץוחו .ופסכ בור תא הב עיקשמ אוהו -- 'הירומ, םשב ךונח"ירפס

 ילדגָמ לש וירופס תא : תירבעה תורפסה רחבממ םירפס ,םירהא תרזעב וא ומצע ןובשח

 ,ץיבוקרב דיי ירופפ תא , גרבנייטש הדוהי חוגמה ירופס תא , קילַאיב יריש תא ,םירפסדרכומ

 לש *תילארשי הירוטסיה, תא ונובשח לע םיפדה םג ןכו : םולבנעיליל ל'מ חונמה יבתכ תא
 ומכ ,היה הז דצמ ,דועו יקסבוהינרשט יריש תא םיפדהל ה ,הלאה םירוטה בתוכ

 . שממ "תורפסההסנרפ, ,דחא ריעצ ררושמ רמאש

 םירומה תורדתסה, דופי רבדב לדתשה אוה .דבלב םירפס-תאצוהב אל קסע .אוהו
 -יי.-- קוק --י-וג\ו-כ ה-י- - - . -- . ו

 וש ו ,, וו= הו= "ה וו = פשו הרסוגשכ , ותל התבש ,ירבעה רוב 1 , תא . "ם רבע ;ה
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 דיתב תבוטל דוחיבו לאישידץראב בושיה תבוטלו תירבעה תורפפה תבוטל הישעמ לכ תא
 ,רודגיבא-ןב לש "הרוגא ירפס, הגטקה הקיתוילביבה תדסונ תודחא םינש רחאלו .ופיב רפסה
 , ויה "השמחינב. השארב םידמועה םגש ,"ףסאיהא תרבה, - הירחאו ,"השמחינב,מ דחא
 בושיל דעוה תבוטלו .םימיה לכ 'ףסאיחא, תבוטל .לדתשמו "השמן, השענ יקסניוול
 ,םינוטילופו םירמאמ ידידלע קר אל וחכבש המ לכ השוע אוח הסידואבש לארשידץרא
 אוה הז םע דחי םלואו .םשל אב אוהש ,ריעו ריע לכב תולועפו םישעמ ידידלע םג אלא
 ,א'נרת תנשב םירפוס לש לודג סומלופ הררועש ,ה גי טנ גר אדבושי תלאשב םג קפוע

 רודסב ,גרבנייפ דוד רמ םע דחיב ,לעופב קסועו הז בושי לש ותוכזב דדצמ אוה

 דייח, :ךכ רמול רשפא םא , 'ותטישל, הוב ןמאנ אוהו . הניטנגראב םיבשיתמ לש תונולפ
 לארשי"ץראב בושיהש , חוטב אוה הזמ ץוח ."םלועדייח, ינפמ תוחדהל םיכירצ םניא "העש
 ראת הז רבד .הבוטל ןורחחאה הז לע עיפשיו .יניטנגראה בושיה לש ןילופורטמה היהי
 םילשורי,ש .םיעטהו רזחו םיעטה ובש ,"ת'ת תנשב לארשידץראל עסמ,ב םיריהזמ םיעבצב
 ."אניטנגרא לש ןילופרטמ ומכ (ת'ת תנשב) התע איה

 וא ד'גרת תנשב לודג רבשמ אב ולש האובתההרהסמב .ירמהה ובצמ ערוה םיתניבו
 לכ תא קר אל עלב הז דספה ,לבור ףלא םירשע ךרעל ויקסעב דיספהש ןפואב ,הינרת
 , תעדהלקל וייחב והובשח הברהש ,הזה שיאה םלואו .םידז ןוה םג אלא ,ולש אינודנה
 ,תופוצר הנש הרשעהשמח ךשמב :הל םירשכומ הקזח תירסומ הרכה ילעב ךטש ,רבד השע
 . תיברה םע וליפא םהל עיגמה לכ תא ויתובוחדילעבל ערפ ,ותומ םוי דע

 ,יקסניוולו ."למרכ, תרבח -יהשמחינב, לש םתולדתשהב ןכדסג-הדסונ וינרת תנש
 לש ןחכהאב תויהל העצהה תא המוצע החמשב לבק , האובתה-רהפממ "קנ, זא אציש
 ,דחאכ לוחו שדוק האר וז העצהב ..היפור לש יברעמההומורדה לבחה יכלפ לכב "למרכ,ה
 תא סינכהל --ויח ותמגמ רקיעו ותנוכת רקיע אלה אוהו !ןויער וב שיש ,ק ם ע הז ירה
 אל | .םוידםוידייח ,םיינולוהה ,םיטושפה םייחה ךותל  ,םייחה  ךותל ימואלה  ןויערה
 םצע ל ,םייחה ןמ קלחל ותושעל אלא ,  םייחה ןמ הלעמל ודימעהלו םייחה ןמ ולידבהל
 ריעמ .עסונ היה אוה .וחכ .לכב לארשידץרא ןיי תבוטל לועפל ליחתה ןכבו .םייחה
 םירוסיפורפה | .םירצונה .ןיב םג אלא  ,םידוהיה ןיב קר אל ."למרכ,ה תא  ץיפמו דיעל
 , תיבוקרצחה הטיסרבינואב ןינמה ןמ אלש דימלת היהש ןמזמ םתוא ריכהש , בוקראחב
 . ליגרו יקב רחוסכ שמתשה וללה תודועתבו - ובוט לע ודיעהו ןייה תא ותולדתשהב וקדב
 דםיימורדה םיכלפב עסונ היה הנשב םישדח הנומשכ | .'ויתועיסנ, וליחתה םעפה דועו
 השארבש , הסידואב "למרכיהןיי תריכמל הקלחמ החתפנ רבכ ויגרת תנש ףוסבו , םייברעמה
 ירעל םג עוסנל ליחתהו ותלועפדגוח תא ביחרה טעמהטעמו | .ותומ םוי דע יקסניוול דמע
 םינוק שקב ריביסב םגו , זקוקבו הגלווה .ירעב בבס ,  תוינופצה םירעה לא םגו היסוררברעמ
 -רדס,ו ,יתורפס רמוח ול ושענש , םימושרב רשעתנ הלא  ויתועסמ ידידלע ."למרכ,הןייל
 הלומעתל םג שידקה ולש םינוטילופה ןמ המכ .וינוטילופבש םילועמה ןמ םה ולש "תועסמה
 םימערתמ ויהו - תנגוהמהיתלב המָאלקירל  םיבר יניעב הארנ היהש המ -- "למרכ,-ןיי תבוטל
 :הזב שיגרה אל יקסניוול םלואו .ירחסמ ןינע םשל תורפסב שמתשמ אוהש לע וילע



 .(' "ילילש רפוס,ל ומצע תא זא בשח ,דבלב יבויח

 ו | /

 רמאמב :ןכ לע רתי .לארשיחץראב קר אוה רש פפא לבא ,םוקמ לכב הז רובד יואר
 ,(220 ,218 ,917 תונוילג ,אינרת ,ץילמה ,ינ ש ה) "העש ייחו םלוע ייח. םשב בושה

 לע יקסניוול לבוק ,"בהוא יעצפ, םסרופמה ורמאמב ךכ"רחא "םעה דחא. וילע בישהש
 ,ץראה בושיב קר המצמטצנ ,"םיבבוח,ה םירפוסהו ןויצריבבוח  ,המואה יבוט לש םתדובעש

 ולדלדתי םא םייקתהלו םדקתהל ול היהי רשפאדיאש לבא ,יםלוערייח. םושמ וב שי םנמאש

 ךותב תודבע, רמאמבו . תולגה-תוצראב םיירובצהו םיילכלכה וייח - ונמע לש "העשההייח,

 'תוריח ךותב תודבע, רמאמה לגרל אבש ,(70--68 תונוילג ,אינרת , ץילמה) *תודבע
 ץוחמ איה תירשפא תילארשיה תוימואלהש , הפקשההל יקסניוול דגנתה ,"םעהרדחא, לש

 ןתוא לכב תיתורפפה ותדובע תלחתב עגנ יקסניוולש , האור ארוקה . תילארשיה תדל

 בל-תמושתל תויואר ןהילע ויתובושתו ,התע םג ןהב םיטבחתמ ונאש , תובושחה תולאשה
 ןקסעו רפוסל קר לכה ותוא םיבשוח וישכעש  ,יקסניוול ותוא :רבדה אלפנו .וננמזב ףא

 אוה .ךכל תושר ול התיה ,יהעשרייח,ב םיקפוע םניאש  ,ונירפוס תא םישאהשכו

 הקביאטסונרוהב השא אשנ (חימרת תנשב) םהה םימיב .העשהייחב הברהו הברה קסע ומצע

 םלועההתויוהב קפוע ,  םורדההירעב .עוסנל .הברמ היה ורחסמ לגרלו , האובתהרחופ השענו

 -ימשר,ב תירבעה תורפסב איבה ויתונויסנו ויתועיסנ ירפ תאו .השעמה"ישנא לא עדותמו

 הלגעב,ו "הבכרמה ןולחמ, םשב בינרתו איגרת "ץילמה,ב םיספדנו םיכלוה ויהש ,ולש "עסמה

 הילע .םהה םימיב ונתורפסב םישדח ויהש  ,"לוחרינינע, לע רבד םהב  ."ףרוחהרתלגעבו

 ןיס ותוא םהב ראתש ,יויבוסמו קוריה ןחלשה.  םיניוצמה םינוטילופה תא ךכררחא ףופוה

 םג חנז אל הז םע דחי םלואו . . . םיפלקו םישנו היתשו הליכא אלא ומלועב ול ןיאש ,"םידוהי,
 השרומל ןירת תנשב רחבנ אוה) בושיההינינעב ל ע ו פ ב קסעש הממ ץוח .יםלועהדייח, תא

 ןירת תנשב בתכ , (הסידואב יולג ןוישרב זא דסיתנש ,ייא בושיל דעוה םעטמ הקבוחַאקב

 ,םסק-אלמה םולחה ותוא -- ,"ששה ףלאל הית תנשב לארשי-ץראל עסמ,ה תא.םג
 ראת ובשו "רוחאל הפקשה, ימ א ליב לש םסרופמה רפסב ותאירק ךותמ ובלב ררועתנש

 ; הגש םישמחו האמ דועב תויהל םיכירצ םהש ומכ ,בושיההתדובע ירפ .םלועהרייח תא

 אלמ זא היה יקסניוול - . עסמהימשר תרוצב ראת , העשההייח תֶאכ ,םלועההייח תא םגו
 תיתורפסהו תירובצה , תיטרפה , הדובעהה-תבהאו הריציה-תודח . העונתו םייח

 .םהה םימיב ויבתכ לש הרושו הרוש לכמ תולועו

 וזצבצְבמ ,

 .םסרופמ ןקסע םג אלא ,רפוס קר אל השענ אוה (ךליאו טימרת תנשמ) םהה םימיב יכ
 ערותמ היה ןכבו ,וינפל ךלה יתורפסה ומשו ץראב זא ץרפ ןיידע , האובתה-רחסמ ,ורחסמ
 היכבוח ויה םלוככ םבורש ,םיימואלהו םיירבעה םינקסעהו םירפוסה לא ואוב"םוקמ לכב
 .יקצינבר לאו 'םעה"דחא, לא עדותה םשו ,ויקפע לגרל רקבל הברה הסידוא תא .ןויצ
 תדסיתמ ."סדרפ,ה תא יקצינבר ךרוע וזוריז יפדלעו "תֶקְוַּ.ה תא םהה םימיב ףרוע "םעההרחא,ו

 םסרתל העשה העיגה אל ןיידעש ,יהשמרינב, תדוגא - ןויצהיבבוח יכוט לש (הניל) הדוגא ' וו -

 .(69 ןוילג ,ן"רת ,*ץילטה ,) "םעהו תורפסה, ורמאמ ןווע ( +



 ד

 אמש ,היה אריתמ ףאו ,םייויליבה ןמ הברה ושענש ומכ , לארשידהוקטב לעופ .תושעהל

 .וחרכרלעב היסורל בשו - םישדח ינש ייאב ההש ןכבו  .רתוי דוע י"אב וז ותלחמ קזחת

 אוה .'םיבש,ה לצא גוהנכ ,שואי אלמ בלב אל לבא ,וחרכדלעב היסורל בש אוה

 רתויצנדנופסרוק בתכ טעומ ןמז .היהשכ ד ראשנ ףוסדףוס לבא ,טעומ ןמז קפקפ

 ליחתה הימרת -- דימרת תנשב דוע לבא , עססאוה םפפסא ןותעב תיסור ןושלב םירמאמ

 ."טנדוטס היהש ימ, םשב םהיתחת םתוח היהו יץילמה,ב םירמאמ ןיעמ "םיבתכמ, בותכל
 וירמאמו וינוטיליפ תא אל תיתורפסה ותדובע ןובשחב איבמ היה אלש ,רבדה אלפנ םלואז

 ויריקומ וגנחשכו ,טימרת תנש דע דלי 'ןונבלה,ב םיירבעה ויבתכמ תא אלו םייסורה

 אל :תיתורפסה ותדובעל הנש םירשע תאלמ גח (טיסרת תנש ףוסב) םיתנש ינפל הסידואב

 .טימרת תנש םדוק הברה הליחתה וז ותדובעש ,ללכ ריעהל ןוכנל אצמ
 רובעל :ןויצדתביש ןויערב רושק היהש ,הפי םולח םלח הימרת - דימרת תונשבו

 תיקרוט היצחו תוסור היצח איה הלש הרוטלוקהש , וז תיוואלס ץרא תושעלו הירָאגלובל

 תעב . לארשי"ץראל רבעמו רשג" ,יקרוטה דובעשה ןמ רבכ אל הז הררחתשנ איה ףאשו
 ףטה רֶָביִב ןבואר דרהו ,יקסבוקליב רידה הירָאגלובב הרדתקב הרוה איהה
 הץרא בושי םשל הדובעל בחרנ רכ םש אוצמל 7 המד ןכבו : ןויצהתבחל היפומב
 גרובנטאב תלפמ ירחא הירָאגלובב המקש , היניתנו היסורל האנשה םלואו ..לארשי

 ררוגתהל ףיסוה אוהו הז ומולח תא םג הלטְב ד,םיסורה-אנוש בו לו ב מ א ט ס תואשנתהו

 לש תודוגא דפיל ליחתה רבכ הזה ןמזה ךשמב |. הארוהה ןמ סנרפתו הלו היסור"םורדב

 תוגטק םידעב דסי ולאכ תודוגא .בושיה ינינעו תוימואלה ןויער לע תוצרהלו *ןויצדיבבוח,
 ,הקבונאבורב .החיטאפילב :םידוהי לש םיסולכואב םיבורמ םירפכב ףאו

 . ימואלו ירובצ ןקסע השענ יקסניול .דות הקבוחַאקב ,הקבויאספונרוהב

7% 

 --,שרופמה ומש תמיתחב תיתורפסה ותדובע ט'מרת תנשב ה הקבויאטסונרוהבו
 אצי הלחתמ .םירפוסה ןיבו םיארוקה ןיב בוט םש ול הנק ו , הדובעה .התוא

 אלו תינוגר'ז תו ר פס אורבל וליחתהש לע יקצינברו "םכילע-םולש, דגנ םיבהלנ םירמאמב
 וללה םירפופה לע לבוק אוה .דבלב - םיכרצגו םיליעומ  םירפס ןוגר'זב .בותכל קד
 תינָאגרַאשזה העונתה לש הרקיע לכש, לע ,(' "ינָאגראשז ט לו ק וארבש, לע םהירבחז
 ירהש ,(* "הינפואב .היחה הורה איה םעה תלעות אלו , תיתורפס העונת (אלא) קר הניא
 ךינתה תא םימגרתמ םניא המ ינפמ -- םיטסינוגר'זה לש םתמגמ איה ןומהה - םא
 לש ותוגרקנ : תחנ יקסניוול אצמ אל תירבעה תורפסב םגו - ? ןומהה ליבשב | תינוגר'ז
 יקסניוולו .השק ןיד םהילע חותמל והוררוע "תורפה רצוא.בש םעטההרסוחו ץיביזבוד
 ,ותעדל :יחה ירבעה רובדה םשל הסידואב זא הדסונש ,'הרורב הפש, תר בחל / דגנתמ

 ,ם"מרת ,"ץילמה,) "העש ייחו םלוע ייח, םשב ןוש ארה רמאמה ןויע('
 .(106 -- 104 תונוול>

 (113 ןוילג ,םש) "התעו םינפל רלדנסה ןנחוי, : ונוטילופ ןויע (
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 המכ ירחאו : הטיסרבוא הב שיש ,ריע - ,בוקרַאחל רבועו ,ןוגה רמעמ וב ול היהש
 לצא גוהנכ .ןינמה ןמ אלש  דימלת רותב תיבוקרַאחה הטיסרֶבינואל סנכנ אוה תואקתפרה
 הטיסרכינואה רמג ירחא ידוהי סנרפתי ןכיהמ יכ , האופרה-תקלחמ .לא סנכנ , לארשידינב ועחא
 .תורפסבו ןושלב םלתשהו םירחא םידומל לע םג זא דקש אוה 'םלואו -- ? האופרמ אל םא
 אצוי היהש , דחא יסור ןותעב םייטפירומוה םינוטילופ בותכל ליחתחש ןפואב ,  תיסורה
 . בוקראחב זא

 התלחמ .וכרא אל תיסורה תורפסה לעו הטיסרבינואה ידומל לע ותדיקש ימי לבא

 רתוי תחא הבס הפסונ וז הלחמ לעו .אפורל תויהל וצפח תא בוזעל ותחירכה השק םיניע
 בימרת תנש - הנשה .הבש הטיסרֶכינואה תאו בוקראה תא בוזעל ול המרגש ,הבושח
 יבוט לש םהיתובלב וררועו םלועה תא ושיערה תוארונה תוערפה .ו* ליב ד ימי - םומוהו
 ודמע אלש , התלכשהו "הפוריא, יפלכ אלא , הלשממה יפלכ דרמ אל : דרמדחור ונריעצ

 ,הפיקה לכב תולגה יפלכ ,הפשמלו זבל ןותנה לארשי בצמ יפלכ ,םעז םויב םידוהיהל םהל
 .תמאב םיגרדומהו םינושארה תו ל גה -יל לו ש ויה הלא . התורירמ לכב , התולפש לכב
 ,הפוריא תא בוזעל ךירצ .וז הלמ לש אלמהו טושפה ןבומב זכרמ ה דיג שמ ויה הלא
 -ץרא לא בושל -- תולגה ןמ רטפהל ,היסַאל לארשי םע לש דבוכההזכרמ תא קיתעהל

 לארשיל ויה םשו םיאיבנה לש תוריחהו ןויושה ,הוחאה ילָאידיא ודלונ םשש ,תובאה
 ,בוקרַאחב אקודו .ושעו וכשה - ונריעצ יבוט זא ובשח ךכ . םיימצע ןוטלשו הכלממ
 םג םהילא וחפסנש ,םיטנדוטס לש הדוגא הדסונ  .םהה םימיב יקסניוול לש ובשומ םוקמ
 וכל בקע' תיבו : לודג דהא ןויערב םיבהלנ ויה .הירבחש ,הדוגא -- ,םירחא םיריעצ

 -ץראמ , םיאיבנהדילַאידיא לא תפיוזמה הלכשהה ןמ ,היסאל  הפוריאמ הכלנ -- *! הכלנו
 םאו דימ םייויליבה לא רבחתנ יקסניוול םא ,תערל השק . . .םימודקדתשרומ לא תודבעה

 עוסנל טילחה ויניע תלחמ ינפמש ,יתעמש העומש ,דוחיב לארשירץראל םהמע דחי ךלה
 ,הז אוה הרק , ירה םינפ לכ לע .לארשידץראל - ןבומכו ,ללכב םדקה"ץראל
 ,הטיסרבינואה ידימלת ויה םהשו םיייליבההתדוגא הדסונ ,יקסניוול זא רד םשש ,בוקרַאחבש
 רבכ הלע גימרת וא בימת תנשב רועשו ,(ןינמה ןמ אלש םג םא) יקסניוול םג היהש המ
 ןויצל-ןושאר דסוהל הנש שמחו םירשע זיסרת תנשב ואלמשכ . לארשי"ץראל יקסניוול
 .הסידואב איהה תעב זא היהש ,יינויצה בולק,ב לודגה ערואמה דובכל הנטק הגיגח הגחוה
 .לארשידץראל ועסמ לע ,וכרדכ , חרבמריצחו ןיצרריצח ןוטב המבה לעמ יקסניוול רפס זאו
 ויהש םדוק ,רמולכ ,ילארשירץרא םדוק לארשידץראב היה,ש ,רמא ה ךרד לע
 ידוהי טעמכ זא ויה אל ופיב .ןץיראלץוחב 'ןויצריבבוח, לש תורדוסמ תודוגאו י'אב תובשומ
 ןויערב םיקיזחמ לש ץובק םוש . הנכסרתקזחבו הממוש התיה םילשוריל ופימ 5 .ללכ
 תושעל המ ,הלאשב תונפל ימ לא וליפא היה אלו םילשוריב דוע היה אל  ןויצדתבח

 , ןויצרתבישו ץראה-תבה לע ומע רבד יקסניוולש ,ידיחיה היה ס ג ים לכימ 0 'ר ,י"'אב
 תא הותה סניפ מ"ירש ,הבושילו ץראה-תלואגל הנטק הדוגא הדסונ םהינש תולדתשהבו
 ףסכ .ויה אל תוכשומ ,י'אב תושעל המ יקסניוולל ול היה אלש ,ןבומ וילאמ .התינכת
 לגוסמ היה אל ויניערתלחמ ינפמ .הצר אל יהכימת, לבקל .ודיב היה אל המדא 'תונקל
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 תנשמ חונמה לש ויבתכמהץבוק ךותמ יל הארנש יפכ .ודיב םירדונללקמ תהקל דילרת

 בוזעל סעפה דוע חרכוהו -- םידומלב םש םלתשהל הסנ ,הנבוקכב םעפה דוע היה ,ז"לרת

 יתדמלו .ישעמ תא יתישעו ,אנוואקב יתייה ולש. : וירידימ דחאל בתוכ אוה ,ריעה תא
 יתאצמ יתרמא טעמכו ,ןמזה יל הותה רשא ,םייחה ךרד ,יכרד לע יתכלהו ,ידומל תא
 יתיכוה רשא ,תוכמה .. .םוק לכוא אל ידיב יננתיו יתוביבס דקריו ןטשה אב הנהו - חונמ

 .'זאמ עדת ,ילע םהיתובקע ורכני התע דוע רשא ,םינמאנה םיעצפהו .. .הלא יבהאמ תיב
 ינפמ ,הזל היטנ שיגרהש ילב ןובשחו רבעדתפש הרומ םש היהו הג ליוו ל רבע הנבוקמ
 ול הלעו םיבואכמ ול םרגש ירחא רפוהו הפי הלע אלש ,'ךודש, הזיא .ירמחה  חרכהה

 עודי ןמז היה זא .הנליוו תא םג בוזעל ותוא חירכה ,וז הלמ לש הינבומ ינשב םימדב
 .(רימוקליוו זוחמבש קושיפוק הרייעה , הארנה יפכ איה ןהמ תחא) תורחא תורייעב הרומ

 .היסור םורד לא רובעלו אטיל תא בוזעל והומב הבשחמ הצנצנ ז"לרת תנשב

 ררכומ ילדנמ 'ר לש וירויצ יפדלע ונתורפסב העודי "םהה םימיב, םיאטילה לש וז הפיאש

 אטילמ עוסנל תורשפאה יקסניוולל התיה אל לבא .םודק רתוי ןמז ךֶיַצ םנמאש , םירפס

 קסיורבוב ריעבו  ,קסנימ ךלפב טעומ ןמז עקתשנ אוה .הרשי ךרדב היסור םורד לא

 לע הריטאס אלא הניאשו תינוטיליפ .איהש - הדגא, ז"לרת םירופב בתכ הז ךלפבש

 ךלפב טעומ ןמז בשי ךכדרחא . סופדל היואר הניא םג .הספדנ אלו ,םיילארשיה  םיגזומה

 תארוהמ הלאה תומוקמה לכב סנרפתה , הארנה יפכ .בויק ךלפל רבע םשמו בוגינרשט
 םיעדמבו תיסוה ןושלב תונוגה תועידי רבכ ול ויה זא יכ , תויללכ תועיריו תירבעה ןושלה
 כהא אל אוה .וייחב תושק רתויה ויה ,םירת - זילרת תונש ,וללה םינשה -- , םייללכ

 , תחא םעפ קר .יטרפה וכצמ לעו ומצע לע רבדל ל ל כב .בהא אלש ומכ ןהילע רבדל
 הסידואל אטילמ אבש ,דחא ריעצ לש תוארונה ויתואלת תא הלודג תושגרתהב ול יתרפסשכ

 ,חונהו םיענה ולוקב יל רמא ,תעדל ומצע דבָאל בורק היהו םיריכמ ילבו הטורפ ילב
 יתלגלגתה ךיא ! יתורחבב ינא יתלבס המכ תעדי וליא, :וחורדתושגרתה לע הסכמ היהש

 דףאו !ריכמו עדומ ילבו הטורפ ילב ריעל ריעמ רדונ , תוחדנ תורייעב לּכדרסוחבו םוריעב

 אל קר = .שיא תויהל ךירצ .םוקמ לכב םיבוט םישנא שי ,ּינעְב יתדבא אל ןכריפדלע
 ,הארנכ .. .םיגונ תונורכז ירפ ,הכר שפנחתמגע התסֶּכ םיפיה וינפ תאו -- "! שאיתהל
 .בויקו בוגינרשט ,קסנימ  ,הנבוק יכלפב וידודנלו םירת - זילרת תונשל ןיוכתנ

 -תונשו וידודנדתונש , וידומלהתונש :וייחב תופוקת שלש שי יוצמדיתלב םדא לכל
 .םירת תנשב -- וידודנדתונש ,דילרת תנשב ומייתסנ יקסניוול לש  וידומלדתונש  .ותלועפ
 8 תוליחתמ ךליאו ןאכמ

 םד בז .ירבעה ובל . באלסוניריטאקי ךלפב והוגישה .א'מרת תנש לש םימורגופה

 ןמ ויבתכמ . ןהיתובקעב האבש 0 וכמה האיציה לע ארקמלו תוארונה תוערפה הארמל
 תוינאתב קפתסהל לוכי וניא .אוה לבא .שואי טעמכ ו ילב רעצ םיאלמ אוהה ןמזה

 ,ויתוחכ . תא שידקהל הצור אוה .ומע תבוטל ישממ רבד תושעל הצור אוה . תוניקו
 םשגתהל לוכי אהי הז ונוצרש .בשוח אוהו . תפדרנהו הבולעה ותמואל ומצע לכ תא
 ,בָאלסוניריטאקי ךלפ תא .בווע אוה ןכבו .םייחב בצמו תובורמ תועידי ול הנקי םא קר םייחב
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 ןר ש פ א תא עמוש התא ןה ללכמ ירהש ,תונימ לש ןמיס םהיניעב היה הנשיה תודהיה
 ,ירו -- בלב לטבל ךירצ םיסרוקיפאה תא .וזכ תור ש פא ב וליפא ורפכ םהו - ואלה לש '

 אורק ל ךירצ ירה םהירבד לע בישהל ידכ  .םהירפסב ןכשדלכמו םהינפב לכתסהל ןיא
 קחרתהל יוארו בלה תא תכשומ תונימ ,תינשו , הרותדלוטב , תישאר ,והזו - םירבדה תא
 2% .הרבעש האמל םיעבשהו םיששה תונשב םינברה בור ויה ךכ - .רשפאה לככ הנממ
 וקיזחהו לארשיב השענה ןמ ל םהיניע תא ומצע אל םה .רחא ןיממ םג םינבר ויה
 'תדמוח שפנ רתסב שי שָביִהְהְץע שורפה,ל םג אלה ,הזמ ץוח ,יבישתש המ עדו, :ללכב

 ויהש ,הברה ויה םיריעצה םינברה ןיבו ,(ידדי לש וצוק'ב ןודרונ ל" רמאש ומכ)
 ירוהיה ףאש . הקיטילופב - לודגה םלועב השענש המ תעדל וצרו םייחה-ןושש םיאלמ
 לש ששח הב ןיא ןכבו ,ללכ תדההינינעמ הניאש ירחא הירהא אוה טוהל יסכודותרואה
 ,תדה םע ןהל ןיא רבד ןה ףאש ,םלועההתויוהב "תומלש תונקל. וצר ןכדומכ .רופא
 הזכ בר  .תויתדחיטנא אלו תויתד אל ןניאש , תוערואמ"תעידיו עבטהתועידי םתס שוכרלו
 ,וילאמ ןבומ ."ןונבלה. לע םתוח היה אוה .יקסניוול לש ותורענב ןאווליג ק'פוחה היה
 . ןיקסנלומסלו ןודרוג לייל םג ןכו ,ולש תדבדםינוקתהלו םולבנעילילל ל 6 היהש
 - עודי ןבומב אוה "ליכשמ, אוה ףא 'ןונבלה, תא ארוקש ימ לבא .ירחשה,לו 'ץילמה,ל
 תא ארוקש ימ .תיתעה תורפסה ןמ 0% םיארוק םניאש ,םינברה םתוא לא תוותשהב
 ,עדוי ,הכלה לש תומא 'דל ץוחמ , לודגה םלועב עמשנהו השענה ןמ רבכ עדוי "ןונבלה.
 שיש , ןיקסנלומסו ןודרונו 7 ל שיש , תועדו תונומאב תקולחמ שיש , תוחפה לכל
 -ברע לכב ברההתיב לא םיכלוה ויה ןָאווליג יריעצ לכו .שדח ןיממ םיירבע םירפופו םינותע

 לכה ויה ןוילגה תא .רבעש תבשדברעמ - "ןונבלה. ןוילג ולצא לבקתמ היה זאש , תבש
 תנשב) ויט ןב ותויהבש ,יקסניוול ביל ןנחלא רענה היה םיעלובה ןמ דחאו .שממ םיעלוב
 תורפסב ותדובע הליחתה הזב ."ןונבלה,ל וריעמ תויצנדְנופסרוק הולשל הסנ רבכ (בילרת

 .הז םשל "ןונבלה,כ ןותעב תויצנדגופסרוק תביתכ היואר םא , תירבעה
 , ןאווליגכ הרייעב תוסורל םירומ ואצמי  ןכיהמ יכ ,שממ סנ"ךררב -- דמל םיתניב

 התפתהו *ליכשה. , תיסורה ןושלה תא - ? תירבע החפשמ םישמחכ הב ויה לכה"ךסבש
 -ויבא ןוצרכ - רתוי דומלת דומליש ידכ .שיא ףככ הנטקה ןָאווליגב םוקמה ול השענ רצו
 בילרת תנשב ביל-ןנחלא אצי - ולש ונוצרכ -- הלכשהל ונואמצ תוורל לוכי אהיש ידכ וא
 לכ יניעב רדהו דוה הילע ווש םולבנעיליל לש ותמחלמו ותלכשהש .הכומסה רימוקליוול

 הב אצמ אל יקסניוולו הכשחו הנטק הרייע קר רימוקליוו התיה ףוס-ףוסש ירחאו ;יליכשמ,
 ,ופאמ לש וז הנבוק לא ,הנ בו ק לא - , ךלפה"ריע לא הנש יצח רחא רבע ,שקבש המ
 הנטק הדוגא םהה םימיב התיה םש . םיאנקה תמחמ םולבנעיליל לע ףא וניגה היליכשמש

 יקסניזול .יהלכשהוהישות רחוש, לכל הרזעדדי טישוהל -- התיה התילכתש /סיליכשמ. לש
 לא סנָעו םיללכ םידומלב ומצע תא ןיכי טעמ טעמ רזעל ול אהת וז הדוגאש , הוק
 .ןאוליגל בש הצחמו הנש וא הנש רחאו - ,גוהנכ ,האב אל ותוקת .הנבוקבש ןויסנמינה
 הסוג .הנטקה הרייעב םוקמה ול היה רצ .הברה תבשל לוכי היה אל ויבא"תיכב םג ך
 תנשב חרכוה יקסניוולו -- ויבא לש ושוכר תאו ותיכ תא הלודג הפרש הדימשה הז 0



 ב

 יבצ 'ר בהא אל לופלפה תא .'אמלער ילימ,ב םג אלא ,דומלתב קר אל ומע ןתונודאשונז

 הנש ויטו ד" ןב 4 ןנחלא היהשכ ,םנמאו .דומלתב יקב ונב היהיש -- ול היה רקיעהו
 יפיש תרבח,ב רועש םימעפל ארוק | היהו  ותואיקבב ריעההבב תא אילפמ היח רבכ
 ןאווליג .השדחה תירבעה תורפסה תא יאנפה"תועשב ארוק היה הז םע דחיבו ,ויבא םוקמב
 2 השמ ירירלע זא העזעדמ הנורחאה וזו , הטסרווו 9 קר רימוק ל יוומ הקוחר
 ןַאווליגל רימוקליוומ איבה רענ הזיא :העודי אוהה ןמזב חויהדךרדו .םולבנעיליל
 תאטח, רפסב ךכדרחא ספדנש) 'ןילופ אשמ,  םולבנעיליל לש "וריש, תרוצב "הלכשה,
 'םיבונג םימ,ל הואתי אלש היה רשפאהיא בילדןנחלאכ ינרקסו ןורשכרלעב רענו ,  ('םירוענ
 לש םהירפס תא אורקל ליחתה יקסניוול .הז לע ךכרלכ דיפקה אל ויבאש טרפבו : הלא

 ל"כימו ןהכה םידא [( וש ןמלק ,ופאמ םהרכא ,גרובצניג ןרהא יכדרמ
 תורירמב ויבא םע םהלהל חרכוה אלו 0 לע ףדרנ אל ,ונירפופ ראשמ לדבהבו ,ונב
 לדתשה לבא , םהב תועבומה תועדהלו "םישדחה םירפס,רל ,םנמא ,דגנתה ויבא . הרתי
 םילודשו תוחכוה ידידלע אלא ,  םישוריגו םימויאו תומולהמ ידידלע אל ונב לע עיפשהל

 ,דאמ ליעוה לבא ,"הלכשה,ה ירחאמ ונב בל תא ריסהל ויתוחכוהב ליעוה אל  ,ןבומכ

 אל אוה ,הנשיה תודהיה תא ונב לע איִנָש ה אל אוה :רחא דצמ ,ללפש הממ רתו
 אוה אוה הז רכד אל םא ,עדוי ימו .ןשיה רודה לכ יפלכו ויבא יפלכ ונב בל תא רָמ
 ,ויח ימי לכ ךשמב וב ראשנש ,  יקסניוול לש לודגה סומסימיטפואהל תירקיעה .הבסה
 הלגתנש ,בלהדבוטלו -- םללכב םייתדה םישדקה לא ףאו -- המואה - לא יבויחה וסוהיל
 תבוטל השעו לעפ יאנקדיתלבה באה ,ןכא .דחאכ שדחה רודהו ןשיה רודה לא וסוחיב
 ! השקה םתמחלמב םיאנקה תובאה ולעפשמ רתוי הברה ותו 0 תויתדה ויתופקשה

 רפסה ובל תא הקל םלוכמ רתוי לבא ,הלכשה ירפסב אורקל הברה ביל ןנחלא

 םיסופטה בור ,תישאר :םימעט ינשמ אב הז רבדו .םולבנעיליל לש "םיאפר להק,
 םתוא וריכה רימוקליוול הבורקה = - יבשותש ,םיירימוקליוו םיסופט םה "םיאפרדלהק,בש
 ה תוחכותהו םידודחה קר אל | .דחוימ ןינע םרואתב ואצמ ןכבו , םינפ לא םינפ
 וותמה םישנאה לע .ובש לק רתויה זמרה ףא אלא , ןאווליגמ רענל םינבומ ויה "םיאפר

 יאדוב הז רבדו .עבצאב תוארהל יקסניוול לוכי היה םינפררתסהב םולבנעיליל לש ורפסב

 המָאופ אל .'םיאפרילהק, ןיא .. : דחא םעט דוע ףסוג הז לע םלואו .ובל תא חקל
 תא ורחא ךשמ הז רבדו .םיזורחב ןוטיליפ אלא ,הרטאס אלו רופס אלו
 .רועיגו ונימ תא ןימ אצמ , אובלדדיתעל טסינוטיליפה

 ,ינחורה והרומ םולבנעילילמ רומג ךפהל יקסניוול תא תושעל ידכ הנווכב וליאכו

 ריעבש םיקודאה ןמו ויבָאמ הלכשההירפסב ותאירק לע ביל ןנחלא רענה ףדרנ אל קר אל
 ותועצמאב ותלכשה תא לבק ףא אוה אלא ,ותעשב םולבנעיליל ףדרנש ומכ ,ובשומ
 ירע בורבו רימוקליוובש ברה ןמ הנוש היה .רומג קודא היחש ,הז בר  .ריעהרבר --לש
 אל עירכמה םבורב הלא םינבר ."הסנא אלו לאשא אל, תניחבב ויהש ,םהה םימיב היסור

 ץוחמ היהש המ לכ  .יסרוקיפאל בישהל המ תעדל, וליפא רבדב ךרוצ םוש  םיאור ויה
 לש התוכזב דדצל וליפא .םהיניעב "תולפה, היה וישרפמרישרפמו וישרפמו דומלתהל
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 .רפיסהו םדאה
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 הקוחר איהש = , הָיְרָבדּופ הרייעב ז"רת רדא הזכב דלוג יקסניוול יבצ 'רב ביל ןנחלא
 תנשב וילע התמ ומא .ותבהא החפשמה לכו היה חקפו הפי דלי ..הנליוומ הטסרווו םישלש
 הינש השא ויבא אשנ ,דיכרת תנשב ,הנש "חאל .םינש שש ןב ךא היהשכ  ,גיכרת
 לש הינשה ותדלומדריע התשענש , הנבוק ךלפ , (6ה593%) ןאווליג הרייעב רודל רבעו
 .וכונח תישאר תא לבקו ותורענו ותודלי תונש רחבמ תא הלב וז הרייעב .ביל ןנחלא רענה
 קסופ היה ריעההבר ינפב אלשו הארוהל יואר היהש ,גלפומ ןדמל היה ,יבצ 'ר ,וינא
 ותסנרפ תא * . תונוממהינידל גו רתהוהרוסאל עגונה לכב וב ךלמנ היה ףא ברהו , תולאש
 היה סרפ לבקל תנמ לע אלשו ,תונונחה ןמ ,  לודג קהודב אל םג ךא  ,הַוְרב אל אצמ
 רש רחאמ לבא .גוהנכ ,ירדח,ל ,דמלמל הלחתמ 9 ונב תא .'ס"ש קרבח,ב רועש ארוק
 רתויב יאנק היה אלו (ביל ןנחלא ונב ונממ שריש המ) תוירבה םע ברועמו חקפ ידוהי היהיבצ
 :הגשה, תצק ול התיהש ,דמלמל ו"סמל דיסקה אל ,(אוהה ןמזה יגשומ יפדלע , ןבומכ)
 ארקמ קר 0 ירדח,ב ,אופיא ,דמל יקסניוול דליה ,ירבעה  קודקדב --'תוינוציח, תועידיב

 0 ו" ךרדב ןושארה דעצה היה הז .,"רבע ןושל דומלת, םג אלא ,ארמגו הנשמו

 , תירבעה תורפסה
 וכונה תא לבק ויבאו ירדח,ה ןמ אצוה ,היכרת תנשב ,הנש א"י רענל ואלמשכו

 יקב היה אוה  .תוירבה םע ברועמ היהו ןרפק היה אל יבצ 'רש  ,ונרמא רבכ .ומצע לע
 ימעפ | . םדאההינב לש םביטו םישעמה עבט לא תרדוח תולכתפה לעבו םלועההתויוהב

 ןמסמ וא תחא הסירה הלמ ידידלע םיוחה-תוזחממ םלש הזהמ לע לודג רוא ריאמ היהש
 -,דאמ בהא דודחה תאו היה םיעְרהשיא . הרטמה לא עלוקו דח יונכ ייע םדא לש ותנוכת
 ויה לכ .ונב לע דיבכמ וניא .הזכ בא .יקסניוולב םג םיאצומ ונאש ,תולעמה ולא לכ

 ונחוב ויבא היה ברעב קרו ,ושפנהתואכ הי "רועש, תא "ארוקו, בשוי ביל ןנחלא היה

 ,ג"כ ךרכ ,"חלשה,ב םדוק וספפרנ הז רמאמ לש םינווחאהו םינושארה םירומעה (*
 . "יקסניוול תרבוח
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 .םירדסמה תאמ

 תא הררוע ,םיירבעה תובכלה לכ תא הדייחהש ,ליז יקסניוול לש הפוטחה ותתוט

 םירפס"תאצוה דסיל  ,ויחקפמו וירסוממ רחא היה הונמהש ,"הנבי, תסנכההתיבריאב וידבכמ

 --ךכדרחאו , םלועמ וייחב ופסאנ אלש , יקסניוולדיבתכ תא איצוי א ,יהנבי; םשב

 .תמש דע םרמגל קיפסה אלו םתאצוהב יקסניוול ליחתהש ,םירפוסה יבתכמ םתוא םג

 וב ,'הנבי, תאצוה - אוה , םיארוקה ינפל הזב ןתנה , ו ןושארה ךרכו

 יחלשה,ב וספדנש ,"םישעמו תובשחמ, יקרפ םישמח -- יקסניוול לש וינוטילופ רחבמ ואב

 רחאמ .םייק ךרע םכורל שישו יקסניוול לש ותריטפ ינפל דחא שרוח דע ותאצ תישארמ

 םיארוקההלהקמ טעומבשדטעומ ידיב אלא םיאצמנ םניא "חלשה, יכרכ תשלשו םירשע לכש

 . וניארוק יגיעב םישדחכ דחא ךרכב "םישעמו תובשחמ, יקרפ לכ יהי

 ,סינוטילופה לכ ,רמולכ ,"תועסמדרפמ, לולכי ,ותפפדהל םישגנ ונאש , ינשה ךרכה

 .םשארב ייששה ףלאל ת'ת תנשב לארשי"ץראל עסמ,הו , עסמהיבתכמ ןיעכ םהב שיש

 , הכונחל) "םויההינינעמ, םינוטיליפה לכ , רמולכ ,"םידעומו םיגה, לולכי ישילשה ךרכהו

 --תורשפא היהת םאו ,(דועו טבשב רשעדהשמהל ,םילגר שלשל ,םיארוג םימיל ,םירופל

 וספדג אל דועש ,חונמה לש םיבתכמה רחבמו םירחא םיגוסמ םינוטילופה רחבמ םג

 .םוקמ םושב

 רפוס לש וירובח תכירע ןיב לודג לדבה שיש , ורכז םינוטילופה תכ ירע ל ענונב
 ויארש םוקמב קר תונשלו טימשהל ונמצעל ונישרה ךכיפלו . תמ רפוס לש וז ןיבו יח
 .רבדב רומג חרכה

 ויהיו םהינפל םישגומה םיבתכה תא ןוצרב ולבקי םיירבעה םיארוקהש ,םיוקמ ונאו

 יבר, לש וייחב םהילע םיביבח ויהש ומכ ,םרבחמ לש ותריטפ ירחא ; התע םהילע םיביבח

 ! סביבהו םיאדוקה בכוח ,בורכ

 ,קילאיב .ג .ח

 ,רנזולק ףסוי ריד

 ,יקצינבר .ח .י
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 רבחמה תנומת םע
 יתורפפה וכרעו ויתודלות לע רמאמו

 .רנזולק ףסוי ריד תאמ

 .ןושאר ךרכ

 .אסידואב "ה נבי, תואצוה

 .נ"ערת ,הסירוא

 .23 אנראואב ,"הירימ, םופד
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